
WIENKRA, Trójmiasto: MANAGER DS. PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (HVACR) 

  

  

  

  

WIENKRA oferuje rozwiązania do wszystkich zastosowań, od klimatyzatorów
mieszkaniowych, przez systemy komercyjne, a także elastyczne systemy VRF, mogące
zapewnić klimatyzacje dużych obiektów handlowo-usługowych lub mieszkaniowych.

  

  

  

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  MANAGER DS. PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (HVACR)
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MIEJSCE PRACY: Trójmiasto

  

  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  

1.    Odpowiedzialność za realizację planów sprzedaży

  

2.    Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych (inwestor, developer, generalny wykonawca, firmy
instalacyjne)

  

3.    Monitoring inwestycji budowlanych w regionie pod kątem systemów HVACR

  

4.    udział w przetargach – przygotowanie dokumentacji technicznej

  

5.    doradztwo techniczne i przygotowanie ofert techniczno – handlowych
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6.    negocjowanie warunków współpracy/dostaw z inwestorem/ firmą wykonawczą

  

7.    współpraca ze wszystkimi uczestnikami danego projektu/inwestycji

  

8.    pełna odpowiedzialność za realizowane projekty – od momentu zlokalizowania do
podpisania kontraktu z inwestorem/firmą wykonawczą włącznie

  

9.    Współpraca z działami firmy w celu maksymalizacji zadowolenia Klienta

  

10.    Docelowo zarządzanie regionalnym biurem handlowym

  

  

WYMAGANIA:

    
    -  Wykształcenie wyższe preferowane techniczne  
    -  Minimum 5 – letnie doświadczenie w sprzedaży w kanale B2B w firmie z branży HVAC  
    -  Doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i koordynacji działań sprzedażowych  
    -  Samodzielność i umiejętność organizacji pracy  
    -  Odpowiedzialność oraz nastawienie na osiąganie założonych celów  
    -  Umiejętności negocjacyjne  
    -  Kreatywność oraz inicjatywa w rozwoju biznesu  
    -  Sprawne posługiwanie się pakietem biurowym klasy MS Office  
    -  Gotowość do częstych wyjazdów służbowych  
    -   Prawo jazdy kat. B  

  

OFERUJEMY:
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    -  Stanowisko w dynamicznie  rozwijającej się firmie w oparciu o umowę o pracę  
    -  Atrakcyjne warunki zatrudnienia z systemem premiowym – uzależnione od realizacji celów
 
    -  Narzędzia pracy: laptop, telefon, samochód służbowy  
    -  Dostęp do najnowszych produktów HVAC  
    -  Elastyczny czas pracy  

  

  

  

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres 

  

praca@wienkra.pl

  

  praca@wienkra.pl
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