СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА
“ЕЛМА М ГРУП” АД е една от водещите в България компании в областта на търговията с кабели,
проводници, електрооборудване и апаратура. Създадена през 1993 година, фирмата бързо развива
дейността си и открива търговски обекти в гр. София, Русе, Варна, Сливен, Велико Търново, Шумен
и Истанбул /Турция/.
Ако имате техническо/инженерно образование или познания в областта на електроматериалите и
апаратура; търсите модернизирана среда и млад екип от специалисти; желаете да се развивате и
учите.
Ако това сте ВИЕ, то имате възможност да станете част от нашия екип в централен офис гр. Бургас:
Какви са вашите задължения:
- Анализиране пазарите на доставки в съответната продуктова група;
- Поддържане на дългосрочни отношения със съществуващите доставчици;
- Водене на търговска кореспонденция и осъществява преговори;
- Търсене, оценяване и подбиране на доставчици;
- Следване и развиване цялостния план за движение на продукти от доставчици към компанията и от
централен склад към клоновете й в страната;
- Проследяване и планиране на складовите наличности;
- Управляване изпълнението на поръчките и сроковете за доставка;
Нашите изисквания към Вас:
- Кандидатите с висше техническо образование са с най-голямо предимство;
- Компютърни умения - MS Office, Internet;
- Предимство е познаването и работата със специализиран софтуер - ERP система или складови
програми;
- Технически познания в областта на електроапаратурата;
- Владеене на английски език на работно ниво - писмено и говоримо;
- Гъвкавост, комбинативност и работа в екип;
Какво предлагаме ние:
- Постоянен трудов договор;
- РВ - понеделник - петък;
- Въвеждащо обучение;
- Модернизирана работна среда и добра локация;
- Допълнителни бонуси и фирмени тиймбилдинги;
Моля само кандидатите, които отговарят на изискванията да изпратят своя актуална автобиография и
снимка. Можете да приложите по ваша преценка резюме и препоръки като кандидатствате директно
в обявата или изпратите на имейл на компанията, посочен в сайта.
Предоставените лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД..

