
 

 

 

In Motion For Almost A Century 

 

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 100 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο 

χώρο της αυτοκίνησης επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Αναζητώντας 

ένθερμους υποψήφιους, με ζήλο και διάθεση για εξέλιξη, επιθυμεί  να 

προσλάβει  στα Κεντρικά γραφεία της Λ. Αθηνών : 

AREA SALES REPRESENTATIVE MOTO&MARINE 

Κύρια Καθήκοντα:  

• Ανάπτυξη και διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου ΜΟΤΟ & MARINE. 

• Παρακολούθηση υφιστάμενου Δικτύου moto -marine για την εφαρμογή 

των CI της εταιρείας. 

• Ανεύρεση νέων πελατών, παρακολούθηση αγοράς & ανταγωνισμού.  

• Συμβουλευτικός ρόλος στην οικονομική διαχείριση του δικτύου 

συνεργατών moto- marine.  

• Παρακολούθηση αποθεμάτων των πελατών. 

• Επίτευξη και υπέρβαση των εταιρικών στόχων. Τήρηση αυστηρών 

προθεσμιών. 

• Παρακολούθηση και ενημέρωση πελάτων για την προσέγγιση – επίτευξη 

των στόχων τους.  

• Άριστη συνεργασία με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες. 

• Καταγραφή και καταχώρηση δραστηριοτήτων και πληροφοριών στο 

ERP και CRM της εταιρίας με στόχο την εταιρική πληροφόρηση. 

• Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας. 

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων και στη σύνταξη 

προγραμματισμένων αναφορών για την ολοκληρωμένη ενημέρωση της 

Εμπορικής Διεύθυνσης. 

• Χειρισμός του D365 για τη σωστή παρακολούθηση και ενημέρωση των 

πελάτων χονδρικής.  

• Παρακολούθηση της πορείας των πωλήσεων μέσω των συστημάτων 

report της εταιρείας και έκδοση συμπερασμάτων για περαιτέρω 

ανάπτυξη περιοχών και συνεργατών. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση. 

• Δυναμική προσωπικότητα, άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες καθώς και ικανότητες παρουσιάσεων. 

• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου. 

• Φιλοδοξία και ανοιχτό μυαλό, πάντα στο μέτωπο της εξέλιξης και των 

νεών προκλήσεων. 

• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας  υψηλής απόδοσης σε 

συνθήκες πίεσης. 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά). 

• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office/ERP/CRM). 

• Δυνατότητα συχνών ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες 

υποψηφίους). 



 

 

 

In Motion For Almost A Century 

 

O Όμιλος προσφέρει: 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βασισμένο στα προσόντα του 

υποψηφίου. 

• Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης, μέσω επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

• Προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα άριστο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων παρακαλούμε όπως 

χρησιμοποιήσετε την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Ομίλου μας : https://www.saracakis.gr/efkairies-karieras/  

 

 

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

https://www.saracakis.gr/efkairies-karieras/

