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Wykształcenie min. średnie, mile widziane o profilu technicznym;
Dobra znajomość j.angielskiego
Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, nawiązywania i utrzymywania długofalowych
relacji z klientami;
Wysokie umiejętności interpersonalne;
Osiągnięcia w obszarze pozyskiwania Klientów i umiejętność profesjonalnego prezentowania oferty
firmy;
Umiejętność monitorowania podległego regionu i optymalizowania własnych działań
sprzedażowych;
Ukierunkowanie na osiąganie celów;
Kreatywność, optymizm;
Mobilność, dyspozycyjność;
Prawo jazdy kat. B;
Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze sprzedaży w branży technicznej lub
inwestycyjnej;

CV prosimy kieorwać na podany poniżej adres e-mailowy:
marketing@matrix.biz.pl
Jako źródło informacji prosimy podać: www.laboratoria.net.
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