Suntem o companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București și specializată în
transformarea digitală a afacerilor și comunităților.
Integrăm competențele necesare pentru a oferi acces la economia digitală, iar
agilitatea echipei și soluțiile human friendly sunt ingredientele prin care transformăm
complexitatea ITC în simplitate pentru partenerii noștri.

We made it our mission to make life simpler

Alătură-te echipei noastre pe poziția de:
Manager Regional - Direct Sales
Ne dorim nu doar un coleg foarte bun din punct de vedere tehnic, ci
un coleg care să demonstreze următoarele calități:
1. Dezvoltare continuă: să adopte conceptul învățării continue, să
învețe și să evolueze în fiecare zi. Reușitele personale ne dau
energie și inspirație. Ele ne inspiră să creștem cu toții.
2. Asumare: să se implice cu curaj, să susțină și să inițieze, când
simte că poate și este nevoie.
3. Agilitate: să privească către viitor. Căutăm soluția care ne poate
duce mai departe.

NE VEI AJUTA CU:

●

Coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activitatii echipelor din
regiunea alocata

●

Stabilirea obiectivelor specifice pentru echipele coordonate

●

Comunicarea permanenta si transparenta a obiectivelor care trebuie
atinse la nivel de echipa

●

Analizarea si
coordonate

●

Oferirea suportului coordonatorilor de echipa și agenților în vederea
îndeplinirii obiectivelor de vânzări

●

Intocmirea de rapoarte periodice de progrese și forecast către
departamentele implicate in procesul de vanzare

●

Propunerea si implementarea metodelor eficiente de reducere a
costurilor

●

Implementarea de noi strategii de atingerea a obiectivelor regionale

●

Asigurarea pregătirii continue pentru Team Liderii și agenții aflați în
subordine directă (în legătură cu produsele, serviciile, regulile,
instrumentele oferite etc)

●

Identificarea de noi metode de imbunatatire a programului de
vanzari si de promovare a produselor / serviciilor noi, in functie de
cerintele pietei

●

Transmiterea constanta a noutatilor din segmentul de vanzare care
are legatura cu activitatea echipelor din subordine

avizarea

forecast-ului

lunar

propus de echipele

Suntem o companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București și specializată în
transformarea digitală a afacerilor și comunităților.
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We made it our mission to make life simpler

CE TREBUIE SĂ AI
TU?

CE OFERIM NOI:

Trimite-ne CV-ul la:
work@lifeishard.ro

●

Programarea evaluarilor de personal, atat pentru team leaderii din
subordine, cat si pentru agentii de vanzari

●

Identificarea si validarea performantei ridicate

●

Identificarea si tratarea ferma a performantei scazute

●

Sa identifici nevoile de instruire ale personalului din subordine si sa
asiguri formarea continua a acestuia;

●

Propunerea de solutii pentru problemele cu care se confrunta
echipele in procesul de vanzare

●

Asigurarea un climat relaxat, nonconflictual si constructiv in cadrul
echipei

●

Colaborarea cu toate echipele de suport administrativ din cadrul
companiei, intr-un mod profesionist

●

Experienta in coordonarea unei echipe

●

Abilitati foarte bune de comunicare, prezentare și colaborare

●

Abilitati foarte bune de analiza, planificare si organizare

●

Capacitate de a lucra simultan cu mai multe grupuri de interes si de
a construi relatii cu acestea (colegi, management, echipe suport)

●

Orientare către identificarea de solutii

●

Capacitate de a intelege deciziile de business

●

Abilitati foarte bune de luare a deciziilor, asumare a responsabilitatii

●

Un mediu de lucru prietenos si constructiv

●

Venit direct proporțional cu efortul depus, format din salariu fix
motivant + comisioane + bonusuri

●

Acces la beneficii in platforma Benefit Online

●

Participare la cursuri si traininguri de dezvoltare in concordanta cu
planul de cariera stabilit

●

Zile suplimentare de concediu de odihna pentru fiecare an petrecut
in companie

●

Asigurare medicala privata, la reteaua de sanatate Regina Maria

