Fagros sp. z o.o. sp. k. jest prężnie rozwijającą się firmą, która od 2010r. osiągnęła bardzo
stabilną pozycje. Jesteśmy liderem na rynku lokalnym wśród dystrybucji maszyn rolniczych i
niezmiennie dążymy do dalszego rozwoju. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem
klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. Sprzedaży części zamiennych do ciągników oraz maszyn rolniczych
Zakres obowiązków:














Obsługa klientów – sprzedaż części zamiennych oraz pomoc w doborze części,
Doradztwo techniczne w doborze produktów dla klientów i partnerów handlowych,
Obsługa dokumentacji sprzedażowo – wysyłkowej,
Koordynacja obiegu części w oddziale – zamawianie części, wysyłanie zamówionych
części do klienta, wystawianie faktur,
Wydawanie części zamiennych do zleceń serwisowych,
Współpraca z działem sprzedaży,
Segregacja i archiwizacja dokumentacji sprzedaży części,
Prawidłowe zarządzanie pod względem ilościowym i jakościowym towarami oraz
materiałami magazynowymi,
Prowadzenie dokumentacji magazynowej,
Przeprowadzanie inwentaryzacji,
Dbanie o porządek w miejscu pracy,
Dbałość, o jakość wykonywanej pracy,
Uczciwość i sumienność.

Co możesz zyskać pracując w Fagros?:






Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę w przyjaznym zespole w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie o
ogólnopolskim zasięgu,
Szkolenie produktowe,
Wsparcie merytoryczne,
Termin rozpoczęcia pracy od zaraz.

Wymagania:










Minimum roczne doświadczenie w branży rolniczej,
Znajomość rynku maszyn rolniczych lub motoryzacyjnej,
Znajomość zagadnień budowy maszyn lub części maszyn rolniczych,
Znajomości podstawowych technik napraw,
Umiejętność prowadzenia magazynu, znajomość gospodarki magazynowej,
Samodzielności w wykonywaniu zadań,
Dobra znajomość pakietu MS Office,
Znajomość podstawowych zasad logistyki,
Wykształcenie min. średnie,

Oczekiwania interpersonalne:









Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
Wysoka kultura osobista, optymizm,
Entuzjazm, zaangażowanie, uczciwość i sumienność,
Umiejętność analizy sytuacji i szybkiego uczenia się,
Umiejętność pracy w zespole,
Zaangażowania w pełnieniu obowiązków,
Zainteresowanie nowoczesnym rolnictwem,

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@fagros.pl
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak
odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w emailu następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia: 29.08.97, o ochronie danych
osobowych – DZ.UST. Nr 133 poz. 883).

