EXPORT MANAGER
Ref.172719 - 08/09/2022 - Barcelona (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Amb la missió de donar suport tècnic en totes les activitats i serveis que desenvolupa el departament Internacional (consultoria internacional a pimes,
desenvolupament de negoci internacional, elaboració de plans estratègics internacionals, execució de plans estratègics internacionals, resolució de
consultes en l?àmbit del comerç internacional, participació en jornades, etc. ) Es precisa incorporar a un/a Export Manager.
Les seves funcions principals seran: Desenvolupament de negoci internacional per a pimes com a export manager.
?Cerca i captació de nous clients/distribuïdors als països assignats en cada projecte
?Contacte, seguiment i gestió comercial dels leads B2B, B2C..
?Realització de les negociacions pertinents per aconseguir els millors acords i fidelització a llarg termini
?Posicionament de les marques internacionalment tenint informació sobre el sector i la competència

Requisits:

?Es requereix una persona polivalent, amb do de gents, amb capacitat per detectar i desenvolupar oportunitats de negoci, negociació i resolució.
?Busquem una persona proactiva i creativa, orientada al client i amb actitud positiva, que disposi d?una bona capacitat de treball en equip i
adaptació.
?Disponibilitat per viatjar
?Titulació universitària oficial espanyola i formació específica de 2on o 3er cicle en comerç internacional o com a mínim haver realitzat 100 hores
lectives en comerç internacional.
?Experiència mínima: Més de 5 anys en l?àmbit del comerç internacional.
?Experiència en vendes en l?àmbit internacional
?Imprescindible domini de l?anglès i molt valorable altres idiomes.
?Carnet de conduir i vehicle propi

Condicions que ofereix l'empresa
Horari: Jornada completa
Perspectiva de la feina:

12 mesos

Estudis
És valorable

Grau amb titulació Administració i Direcció d'Empreses

Idiomes
Català - C2 - Expert (Valorable)
Castellà - C2 - Expert (Valorable)
Anglès - C1 - Funcional (Valorable)

Professions de la feina

Comercial internacional

Experiència laboral
És imprescindible

?Experiència mínima: Més de 5 anys en l?àmbit del comerç internacional.
?Experiència en vendes en l?àmbit internacional
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

5 anys

Carnets
B

Empresa
Empresa:

PIMEC

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

