MOYA SIEĆ STACJI PALIW
Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji paliw w Polsce. Pierwszą stację uruchomiliśmy w 2009
roku, obecnie posiadamy już ponad 130 obiektów. Wyróżnia nas wszechstronna, stale rozwijająca się oferta obejmująca
m.in. koncept gastronomiczny CAFFE MOYA, ulepszony diesel ON MOYA POWER, program flotowy MOYA FIRMA. W
trosce o naszych Klientów, wprowadzamy atrakcyjne promocje, realizujemy ogólnopolskie działania marketingowe,
oferujemy program lojalnościowy MOYA VIP.

Do współpracy zapraszamy osoby, które wyznaczają nowe trendy,
chcą zainwestować w swój rozwój i Firmy
mają w sobie charyzmę wyznaczania nowych kierunków rozwoju
Poszukujemy osób na stanowisko:

MŁODSZY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY DS. SPRZEDAŻY KART FLOTOWYCH
Miejsce pracy: Polska Północna
Oferujemy









zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
atrakcyjny system wynagrodzeń zależny od realizacji wyznaczonych celów
szkolenie wdrożeniowe w procesie adaptacyjnym
możliwość rozwoju w dynamicznie i nowoczesnej firmie
możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia
przyjazną atmosferę pracy
pakiet socjalny w tym prywatną opiekę medyczną
narzędzia pracy (samochód służbowy, komputer, telefon)

Opis obowiązków:





pozyskiwanie firm transportowych do tankowania paliw na stacjach MOYA z udziałem kart
paliwowych „MOYA Firma”
bieżąca obsługa klientów flotowych w pełnym zakresie handlowym
przygotowywanie umów, aneksów, raportów itp.
budowanie długofalowych relacji z potencjalnymi firmami transportowymi

Wymagania:











doświadczenie w pracy związanej z firmami transportowymi
dobre umiejętności handlowe i negocjacyjne
mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowiskach „Spedytor” lub „Specjalista ds. Transportu”
konieczna znajomość lokalnego rynku transportowego
wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe
samodzielność, operatywność
prawo jazdy kat. B
umiejętność pracy pod presją czasu
gotowość do odbywania podróży służbowych
dobra znajomość MS Office

Zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz ze zdjęciem na adres:
jaroslaw.cieslak@anwim.pl

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r .o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. nr 133 poz. 883/.
ANWIM S.A. ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa.

