SALES TRAINEE
TRAINEE
Co vás čeká?
čeká?
-

Máte zájem získat zkušenosti z práce na obchodním oddělení globálního distributora
elektronických součástek?
Chcete se podílet na propagaci našich online platforem a přispět tak k tomu, že se úroveň
našich zákaznických služeb bude stále zvyšovat?
Láká vás možnost spolupráce s kolegy z jiných oddělení v různých částech Evropy?

Pokud ano, rádi Vám o práci u nás povíme osobně více, než se tak však stane, bude jistě užitečné
alespoň trochu přiblížit Vám, co byste u nás dělal(a).
Sales trainee poskytuje primárně podporu Internal Sales a Customer service teamům, což
znamená, že zpracovává objednávky našich zákazníků; komunikuje s oddělením nákupu tak, aby
byly zajištěny dodávky včas; připravuje cenové nabídky a pomáhá vyjednat co nejlepší ceny přes
naše marketingové oddělení. Dále pak připravuje podklady pro zákazníky, jimž nabízíme logistická
řešení; a v neposlední řadě nám pomáhá zvýšit naši stopu v online světě.
Je vám některé z výše uvedených oblastí neznámá a nemáte s ní zkušenosti? Nevadí, vše se u nás
naučíte. Navíc hledáme člověka, který má zájem o dlouhodobou spolupráci a rozvoj svých
schopností a zkušeností.
A jaké
jaké znalosti a dovednosti byste tedy měli mít?
Chápeme, že jako trainee se u nás máte něco naučit, a tudíž hledáme hlavně člověka, který se
nebojí nových věcí a úkolů, nečeká se založenýma rukama, až práce přijde za ním, je proaktivní,
zodpovědně se chová ke svěřeným zákazníkům a je schopen efektivně komunikovat jak s kolegy,
tak s obchodními partnery.
Tato práce je ideální pro studenta(ku) VŠ ekonomického nebo technického zaměření, předchozí
zkušenosti z obchodu nebo zákaznického servisu u nás určitě uplatníte a angličtina je nutnou
podmínkou pro komunikaci s kolegy mimo ČR.
Co vám můžeme nabídnout?
Každá pracovní zkušenost člověka posouvá dále a u Arrow získáte vhled do života nadnárodní
korporace, možná se Vám občas zatočí hlava z naší rychlosti a toho, jak se pořád něco děje, na
druhou stranu poznáte tým prima lidí, budete pracovat v příjemném prostředí a zajistíme
flexibilitu, abyste byli schopni zvládnout studium i práci najednou.
Jedná se nám o práci na DPČ na 20 hodin týdně na minimálně 1 rok, přičemž mnozí z našich
dřívějších trainee se po studiu stali našimi kmenovými zaměstnanci.

Takže neváhejte, pošlete svůj životopis na kbojarova@arroweurope.com a my se budeme těšit
na brzké setkání!

