Director/a comercial
Ref.171461 - 23/11/2022 - Província Girona

Descripció de l'oferta
Empresa del sector alimentari busca un/a Director/a Comercial. Bona oportunitat professional.

Funcions i requisits de la vacant
En dependència de la propietat, esdevindrà el màxim responsable de l'àrea comercial de l'empresa, amb totes les responsabilitats i funcions que això
comporta: coordinació i direcció de l'equip comercial, contactes amb clients estratègics, negociacions amb grups de compres, gran distribució,
confecció i control del pressupost, control impagats, control marges, seguiment accions del departament de màrqueting, seguiment campanyes, etc..
Busquem una persona perquè prengui la direcció de les diferents estratègies comercials i comptarà en tot moment amb el suport necessari dels
departaments tècnic i d'administració.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Partit de dilluns a divendres
Perspectiva de la feina:

estable

Previsió d'incorporació:

1 mes

Salari:

De 50000 a 75000

El salari es negociable
el salari s'enten brut anual (més incentius)
Altres dades a destacar: El salari és nogeciable
Es tracta d'una molt bona oportunitat professional.
Imprescindible: Actualitzar el CV i contestar preguntes

Estudis
És valorable

Grau amb titulació Economia
Grau amb titulació Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciat amb titulació Altres
Diplomatura amb titulació Altres

Idiomes
Francès - B1 - Intermedi (Valorable)
Anglès - B2 - Avançat (Valorable)
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)
Català - C2 - Expert (Imprescindible)

Professions de la feina
Director/a comercial
Director/a d'exportació
Key account

Experiència laboral
És valorable

Busquem una persona que, aporti experiència en tasques similars i preferentment haver treballat en entorn alimentari,

embotits, fresc, etc
Nivell d'experiència:

Cap de departament

Anys d'experiència:

Entre 5 i 10 anys

Carnets
B

Altres requeriments
Adrecem el lloc de treball a una persona que demostri una gran motivació per a la feina i, sobretot, que pugui aportar-hi des d'un bon principi la
màxima implicació. . Cal que demostri una CLARA VOCACIÓ COMERCIAL i demanem, també, residència a la zona de Girona Provincia o bé
comarques properes

Empresa
Empresa:

Organigrama

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Empresa molt consolidada i reconeguda de les comarques de Girona

