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DYREKTOR HANDLOWY

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska:
DYREKTOR HANDLOWY
Miejsce pracy: Toruń

Zakres obowiązków:
●
●

●
●
●

zarządzanie polityką handlową,
inicjowanie i podejmowanie decyzji uwzględniających sytuację rynkową i zmierzających do
maksymalizacji wyników sprzedaży, obrotu i udziału w rynku krajowym oraz eksportowym,
opracowywanie strategii oraz planów sprzedaży jak i nadzór nad ich realizacją,
nadzór i zarządzanie projektami i aktywne kreowanie strategii sprzedażowej Spółki,
prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowywanie umów i nadzór nad ich prawidłową

●

●

realizacją,
zarządzanie pracą podległego personelu jak również doskonalenie i rozwój podległych
pracowników,
tworzenie i kontrola realizacji budżetu.

Profil kandydata:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzaniem sprzedażą w branży
chemicznej,
umiejętność budowania silnego i zaangażowanego zespołu pracowników,
samodyscyplina i determinacja w dążeniu do osiągania sukcesów sprzedażowych,
wysoko rozwinięte umiejętności handlowe,
doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych,
zdolności interpersonalne i organizacyjne,
konsekwencja i samodzielność w działaniu,
przedsiębiorczość, silna motywacja i pełne zaangażowanie,
znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
W zamian za wysokie kwalifikacje oraz kompetencje, oferujemy pracę w ramach struktur prężnie
rozwijającej się Spółki oraz atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia.
Osobom składającym aplikacje gwarantujemy dyskrecję.
Kontakt:
Osoby spełniające powyższe wymagania oraz zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie
dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres:
ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., ul Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń
zarzad@alchem.com.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie
następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Alchem Grupa Sp. z o. o.
z siedzibą w Toruniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie
z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz
ich poprawiania" .
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