O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 95 χρόνια ηγετικής παρουσίας
στο χώρο της αυτοκίνησης ζητά να προσλάβει για τα κεντρικά του γραφεία
στην Αθήνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(KΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΔΠΕ 1)
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Business Unit Director και τα κύρια καθήκοντά του
/της θα είναι τα εξής:

Κύρια Καθήκοντα:














Διαμόρφωση και υλοποίηση του προϋπολογισμού και της στρατηγικής του τμήματος σε
συνεργασία με τον Εμπορικό Διευθυντή.
Ανάπτυξη, εκπαίδευση και βελτιστοποίηση του εθνικού δικτύου συνεργατών και
υποστήριξη των αρμόδιων τμημάτων στην απόκτηση και διατήρηση των Μεγάλων
Λογαριασμών. Υιοθέτηση δυναμικής “hands on” προσέγγισης και επένδυση χρόνου σε
επισκέψεις νέων και υπαρχόντων πελατών.
Συντονισμός, καθοδήγηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της
ομάδας του.
Καταγραφή και κατηγοριοποίηση του δικτύου συνεργατών μέσω της δημιουργίας βάσης
δεδομένων που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.
Διατήρηση τακτικής επαφής με τα εργοστάσια των προμηθευτικών οίκων για όλα τα
θέματα που αφορούν την εμπορική πολιτική και τα προϊοντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Κατάρτιση της εμπορικής πολιτικής (τιμές λιανικής πώλησης, ποσοστά εκπτώσεων και
επίπεδα πιστώσεων προς συνεργάτες).
Κατάρτιση αναλυτικού πλάνου με τις απαιτήσεις του δικτύου και τα αποθέματα ασφαλείας
που θα πρέπει να τηρούνται σε κεντρικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη σχέση
μεταξύ αποθεμάτων και ζήτησης.
Ενημέρωση Διοίκησης σχετικά με τα αποτελέσματα των πωλήσεων, τις τάσεις της αγοράς
και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες.
Συστηματική παρακολούθηση του κύκλου πώλησης και εξασφάλιση της σωστής και
έγκαιρης είσπραξης των οικονομικών απαιτήσεων.
Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και του ανταγωνισμού και συνεχής
ενημέρωση για τις νέες απαιτήσεις και τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα παραγωγής
ελαστικών.
Ανάπτυξη του brand Sigma Motion με στοχευμένες ενέργειες Marketing & Επικοινωνίας,
σε συνεργασία με το τμήμα Marketing του Ομίλου.

Απαραίτητα Προσόντα:





Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητή προϋπηρεσία (μέρος της οποίας έχει λάβει χώρα σε διοικητικούς ρόλους
πωλήσεων), στον κλάδο των ελαστικών ή σχετικών με αυτών τομέων.
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
Δυναμική προσωπικότητα, ευελιξία, άριστες ηγετικές / διοικητικές ικανότητες, καθώς και
διαπροσωπικές / επικοινωνιακές ικανότητες.

Ο Όμιλος προσφέρει:




Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης.
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας.
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν αναφέροντας τον κωδικό θέσης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hrdpt@saracakis.gr
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

