RESPONSABLE AGROCOMERÇ I COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES
AGRARIS
Ref.173585 - 26/06/2022 - Comarca Osona

Descripció de l'oferta
Responsable per liderar la comercialització de productes agropecuaris de la Cooperativa

Funcions i requisits de la vacant
Assessorament i venda als clients de productes agraris

- Relacions Proveïdors: gestió de les comandes i aprovisionaments punt de venda, alta nous productes, incidències, entregues, preus, etc.
- Planificació i lideratge de les campaNyes anuals: promocions, nous articles i nous serveis, oportunitats de negoci, etc.
- Coordinació i Supervisió del personal de l'Economat: tasques, responsabilitats, jornada laboral vacances, etc.
- Venda directa botiga / soci. Manteniment de la botiga: exposicions, lineals,
- Responsable gestió administrativa de l'Economat: comandes proveïdors, recepció albarans, tancament caixes, inventaris, etc.
- Organització del magatzem: control existències, entrada mercaderies, etc.
- Liderar, motivar i formar al personal de la botiga: polivalències llocs de treball

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Torn partit
Perspectiva de la feina:

Estable

Previsió d'incorporació:

15 dies

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Administració
Grau amb titulació Enginyeria Agrícola
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Gestió i organització d'empreses agropecuàries

Idiomes
Català - C2 - Expert (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Imprescindible)
Francès - A1 - Principiant (Valorable)

Coneixements necessaris
SAP

Professions de la feina
Agrònom/a
Agropecuari/ària
Botiguer/a

Experiència laboral

És valorable

Experiència en la gestió de punts de venda i amb personal a càrrec
Valorable experiència en sector agropecuari
Nivell d'experiència:

Cap de departament

Anys d'experiència:

5 anys

Carnets
B
El vehicle propi es requerit

Altres requeriments
Carnet carretó elevador

Empresa
Empresa:

AGRARIA PLANA DE VIC I S.CREDIT
SCCL

Sector:

Indústria d'Alimentació

Descripció:

Cooperativa Plana de Vic va ser fundada l'any 1966 per un grup de ramaders osonencs amb l'objectiu d'incrementar el valor
de la producció dels socis, fer les explotacions més eficients i competitives i trobar noves vies de comercialització a través
d'una marca forta i innovadora.

Plana de Vic controla de manera integral el procés de producció de l'alimentació: des de l'origen (amb la fabricació
d'alimentació per als animals) fins a la comercialització dels productes tant a les botigues Plana de Vic com a restauració,
col·lectivitats, comerços d'alimentació i exportació, passant per la gestió integral de les granges (benestar animal i tots els
serveis tècnics vinculats a les explotacions) i la transformació en productes carnis.

