
  
  

  
 

joi, 5 februarie 2009 
 
 

NOUĂ POZIŢIE ÎN DEPARTAMENTUL SALES 
 

Reprezentant de Vanzari 
 

 
POWER DREAMS SRL anunţă crearea unei noi poziţii organizaţionale privind 
Departamentul de Vanzari: Reprezentant de Vanzari. 
 
 
POWER DREAMS SRL anunţă disponibilitatea postului de 
REPREZENTANT DE VANZĂRI 
 

Atribuţii: 
 

‐ Efectuarea vizitelor în teren la clienţii și prospecţii (cumpărătorii probabili) MyHardware.ro 
o Promovarea produselor aflate în oferta MyHardware.ro 
o Persuasiunea și influenţarea vânzării directe către clienţii vizitaţi 

‐ Realizarea planului minim de vânzări comunicat de către superiorul direct 
o Creșterea vânzărilor (evaluată la finalul fiecărui trimestru) și a renumelui MyHardware.ro 

în piaţă 
o Complianţă la standardele, producedurile și operaţiunile companiei POWER DREAMS SRL 

‐ Raportarea zilnică în formatul și modul comunicat 
o Îndeplinirea cerinţelor venite de la superiorului direct privind planuri și idei de dezvoltare 

personală 

ELIGIBILITATE 
 

‐ Educaţia minimă necesară 
o Studii Superioare Finalizate (sau an terminal)  

‐ Experienţa minimă necesară: 
o Experienţa în vanzări este obligatorie 
o Experienta pe un post similar de minim 6 luni constituie un avantaj 

‐ Calificări/ Specializări/ Instruiri minime necesare 
o Operare PC, Windows – obligatoriu 
o Minime cunoștinţe de Hardware PC 
o Disponibilitate de deplasare in interes de serviciu. 
o Abilitati si deprinderi, insusiri fizice si psihice necesare  

 Abilităţi de comunicare expresive 
 Spirit de echipă 
 Exprimare impecabilă în limba română 
 Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze 

BENEFICII 
 

‐ Remuneraţie salarială fixă (bază) și bonusuri conform performanţei 
‐ Decont 
‐ Telefon de serviciu 

 
Disponibilitatea Postului începe cu 01.martie 2009 
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