UAB Dimedium Lietuva yra didmeninės prekybos įmonė, kuri priklauso Baltijos šalių grupei –
Dimedium Group. Mes tiekiame aukštos kokybės žemės ūkio ir veterinarijos produktus iš viso pasaulio.
Mūsų prekių asortimentą sudaro veterinariniai vaistai, vakcinos, pašarai, pašarų papildai, veisimo
medžiaga, ūkio įranga ir šios įrangos serviso paslaugos. Esame vieni iš rinkos lyderių veterinarijos
produktų ir pašarų papildų srityje.
UAB Dimedium Lietuva ieško

Fermų įrangos pardavimų
vadybininko (-ės)
darbui visoje Lietuvoje
su Smart Farm projektu ( www.smartfarm.lt )
Tinkamas kandidatas turėtų būti patikimas, atidus, profesionalus, gebėtų greitai reaguoti ir norėtų
mokytis bei būti komandos dalimi.
Darbo pobūdis:
• Aktyvūs pardavimai;
• Naujų klientų paieška, konsultavimas;
• Komercinių pasiūlymų, sutarčių ir kitų dokumentų ruošimas;
• Bendravimas su tiekėjais.
Kaip mūsų būsimas kolega:
• Jūs turite agrokrypties universitetinį išsilavinimą, techninė kryptis – privalumas;
• Jūsų darbo patirtis yra žemės ūkio pardavimų srityje, ar susijusi su žemės ūkiu;
• Jūs turite puikius bendravimo įgūdžius, įskaitant gebėjimą greitai sukurti ryšį su klientais;
• Jūs galite dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje;
• Jums svarbu puikus klientų aptarnavimas ir geri pardavimų rezultatai;
• Jūsų anglų kalbos įgūdžiai yra pakankami tiek žodiniam bendravimui, tiek bendravimui raštu.
Rusų kalbos žinios būtų privalumas;
• Jūs esate susipažinęs su Microsoft Office, įskaitant Word, Excel ir Outlook;
• Jūs turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
Kaip būsimas Jūsų darbdavys:
• Užtikriname darbą pilnu etatu, kuriame įgausite vertingos darbo patirties ir puikias darbo sąlygas;
• Turėsite iššūkių kupiną darbą tarptautinėje ir sparčiai augančioje įmonėje, kur būsite apsuptas
palaikančios komandos;
• Suteiksime galimybę įgyvendinti savo idėjas ir augti kaip profesionalui;
• Vykdysime vidinius ir išorinius mokymus;
• Suteiksime automobilį ir visas Jūsų darbui reikalingas priemones;
• Siūlome puikų darbo apmokėjimo paketą su baziniu atlyginimu ir papildomomis premijomis už
pardavimo rezultatus.
Atlyginimas
Jūsų atlyginimas neto (į rankas) nuo 1000 EUR/mėn. + priedai nuo pardavimo rezultatų.
Kandidatus prašome siųsti savo CV ir motyvacinį laišką: info@dimedium.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

