O Πελάτης μας είναι ηγετική Εταιρεία στο χώρο εμπορίας βιομηχανικών A’ υλών. Στα πλαίσια
ανάπτυξης του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, ένα ικανό στέλεχος για την
κάλυψη θέσης Διευθυντή Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος.

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας (ΔΥΒΕ/0417)
στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης
Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, και συνεργάζεται στενά με όλους τους
Διευθυντές και Προϊσταμένους των τμημάτων.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα της
εταιρείας και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων. Πιο
συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:


Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών εμπορικών στόχων, σταθερής
& κερδοφόρας ανάπτυξης πωλήσεων, του υποκαταστήματος.



Τη διασφάλιση της εύρυθμης και νομότυπης λειτουργίας του υποκαταστήματος, σύμφωνα με
τις ισχύουσες πολιτικές της εταιρείας και την ελληνική νομοθεσία, και την ορθή και άμεση
διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων.

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται από άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα
διαπραγμάτευσης με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην επίτευξη των στόχων
της Εταιρείας μέσα από πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Προκειμένου να πετύχει στο ρόλο
του, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο στρατηγικής σκέψης και επιχειρηματική
αντίληψη.
Επιπλέον, θα πρέπει να έχει:







Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχες ανώτερες θέσεις διοίκησης σε σημαντικού μεγέθους
εμπορική εταιρεία (π.χ. ετήσιο τζίρο >10 εκ), ιδανικά ως Εμπορικός Διευθυντής ή Διευθυντής
Υποκαταστήματος ή Γενικός Διευθυντής.
Γνώση και εμπειρία της αγοράς των Α΄υλών.
Πτυχίο ανώτατης σχολής (πτυχίο Χημικού, Χημικού Μηχανικού θα εκτιμηθεί).
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
Δίπλωμα οδήγησης/δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος.

Αν πραγματικά πιστεύετε ότι πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμείτε να
σταδιοδρομήσετε σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των εμπορίας βιομηχανικών A’
υλών, η οποία επενδύει συνεχώς τόσο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνες με τις σύγχρονες
τάσεις, όσο και στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό
σας σημείωμα, με την ένδειξη του κωδικού ΔΥΒΕ/0417 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://pfb.applymycv.gr/form.asp, ή στο info@pfb-group.com ώστε να γίνει άμεση επεξεργασία των
προσωπικών στοιχείων.
Η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ξεκινήσει!
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Follow us to Linkedin, Twitter, Facebook, so as to be immediately informed about our
latest news and ads!

