ЛАЦТАЛИС МК, членка на светската млекарска групација „LACTALIS“ продолжува со
ширење на работата во Македонија.
Нашите најпознати трговски марки на млечни производи „PRESIDENT“, „ALPSKO“ и
„ИДЕАЛ ШИПКА“, водечки на светско, регионално и локално ниво секојдневно одговараат
на на желбите и потребните на нашите потрошувачи.
Доколку се стремите кон совршеност, амбициозни сте и подготвени за работа во
поттикнувачка меѓународна работна средина, Ве повикуваме да се јавите на конкурсот за
следното работно место:

УНАПРЕДУВАЧ НА ПРОДАЖБА / КОМЕРЦИЈАСТ (м/ж)
(пополнување на база со CV-ja)
со место на работа: цела територија на Македонија

Професионално искуство и знаење:
• ВСС (задолжително)
• работно искуство пожелно на слична позиција во продажба
• познавање на продажбата и дистибутивниот канал
• познавање на англиски јазик (говорен и пишан),
• познавање на MS Office пакет
Нашата компанија ги нуди следните услови:
• месечни бонуси согласно остварени продажни резултати и задaдени КПИ
• работа во пријателска и динамична работна средина
• можност за напредување во кариерата

ДОКОЛКУ СВОЈАТА ИДНИНА ЈА ГЛЕДАТЕ ВО НАШАТА КОМПАНИЈА,
ИСПРАТЕТЕ СВОЈА БИОГРАФИЈА НА СЛЕДНАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:
hr@mk.lactalis.com

www.lactalismk.mk

Задачи и одговорности:
• гарантира постојано прибирање на податоци од сите продажни места во регионот во
врска со степенот на дистрибуирани и присутни производи и презема акции за
подобрување на дистрибуцијата.
• ја следи дистрибуцијата на производите на конкуренцијата во регионот.
• контактира и соработува со дистрибутери, врши контрола и договара спроведување
на активности за подобрување на волуменот и дистрибуцијата.
• одговара за остварување на целите за продажба на дневна основа.
• врши посета на купувачите кои се наоѓаат на дефинирана листа за продажба и
преговара за продажба на определни производи.
• се грижи за целокупниот асортиман кој треба да се испорача следниот ден на
купувачите како и за доволна количина на залиха на производи кај купувачот со цел да
спречи недостаток на производи во понуда.
• подготвува, дава препораки за склучување на купопродажни договори и договори за
користење на средства од Компанијата и склучува договори со нови купувачи.
• одговара за имплементирање на мерчендајзинг стандардите.
• врши мониторинг и контрола на финансиските индикатори и на наплатата во реонот.

