"V podjetju T.L. Sirk se zavedamo, da so le zadovoljni zaposleni uspešni na svojem delovnem
mestu. Zato je že vrsto let osnovna naloga podjetja, da skupaj z zaposlenimi ustvarja
pozitivno delovno okolje. Podjetje strmi k stalnemu izboljševanju, skladnosti poslovanja in k
stalnemu razvoju zaposlenih. Ob tem se zaveda, da so le motivirani zaposleni opremljeni z
znanjem in vizijo podjetja, ključna konkurenčna prednost."
Ste profesionalni, natančni in delujete na način, da s svojim pristopom stranki poiščete
najbolj optimalno logistično storitev? Iščemo strokovno, proaktivno, fleksibilno in timsko
naravnano osebo, da se pridruži naši ekipi v vlogi PROMETNIKA-KOMERCIALISTA. Če bi z
vašim delom radi pustili vtis in vam odlični rezultati veliko pomenijo, potem ste oseba, ki bi jo
z veseljem radi spoznali!

PROMETNIK - KOMERCIALIST
VAŠE NALOGE









Raziskava trga na področju cestnega transporta,
skrb za obstoječe in pridobivanje novih strank,
posredovanje informacij strankam o ostalih storitvah, ki jih nudi podjetje,
vzpostavljanje stikov s potencialnimi strankami,
iskanje in razvijanje novih trgov ter izboljšanje prodaje na teh trgih,
sodelovanje pri prodajnih strategijah na področju cestnega transporta,
sodelovanje pri izdelavi prodajnih pogodb,
spremljanje, da je izvedba storitve kakovostno opravljena.

KAJ NUDIMO








Samostojno in samoiniciativno delo in sprejemanje odločitev,
možnost, da v celoti izkoristite svoj potencial v vlogi strokovnjaka,
dolgoročno karierno priložnost z možnostmi za osebni razvoj,
delo znotraj proaktivnega tima sodelavcev,
sooblikovanje naše skupne prihodnost z ustvarjalnim in inovativnim delom,
stimulativno plačilo,
lokacijo dela v Ljubljani.

VAŠ PROFIL








Razmišljanje izven okvirjev in se lahko spopadate z reševanjem kompleksnih situacij,
usmerjenost k rešitvam in prodajno naravnana miselnost,
uspeh, ki vam daje energijo za zahtevne čase,
poznavanje trga logistike, s poudarkom na cestnem transportu,
najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju cestnega transporta,
odlično znanje angleškega jezika in vsaj enega od drugih jezikov (nemščina,
francoščina, italijanščina, španščina).

Ne zamudite priložnosti in nam pošljite vlogo s kratkim življenjepisom na kadri@tls.si .

https://www.tls.si/sl/KADRI.php

