
IEŠKOME PARDAVIMŲ ASISTENTO
NAUJIEMS ŽYGIAMS

KOKIOS ATSAKOMYBĖS TAVĘS LAUKIA:
Užsakymų administravimas, duomenų suvedimas į ERP programą;
Pastovus informacijos apie klientus atnaujinimas klientų aptarnavimo duomenų bazėje, ERP
sistemoje; 
Užsakymų logistikos poreikių pateikimas gamybos ir logistikos departamentams, informacijos
pateikimas klientams; 
Savalaikis klientų sąskaitų išrašymas bei apmokėjimų laiku administravimas;
Smulkių projektų/ pasiūlymų klientams ruošimas; 
Paruoštos informacijos klientams vertimas arba vertimų koordinavimas į anglų k., rusų k. ar
kitas kalbas (pagal poreikį); 
Įmonės veiklos ataskaitų ruošimas – KPI, NPS, pardavimų ataskaitos; 
Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas, naujų ataskaitų formavimas bei periodinis
ruošimas organizacijos viduje; 
Glaudus bendradarbiavimas ir pagalba pardavimų komandai ir vadovui.

REIKALINGOS KOMPETENCIJOS:
Geri organizaciniai įgūdžiai;
Kompiuterinis raštingumas (Word, Excel);
Anglų kalba (B2 ar geriau), rusų k. – privalumas
Puikūs bendravimo įgūdžiai; 
Orientacija į rezultatą; 
Sugebėjimas atlikti daug skirtingų užduočių vienu metu ir valdyti didelį informacijos kiekį;
Iš naujo žygio kompanjono tikimės atsakingumo, atidumo detalėms, greitos reakcijos,
iniciatyvumo.

Atlyginimas
nuo 1100 - 1300 EUR (gross)

hr@eldesalarms.com

NORIU

APIE ELDES

Įdėjų ir įkvėpimo semiamės visur, bet labiausiai mus praturtina žygiai ir kelionės. Esame įveikę
>10 skirtingų distancijų maršrutų Lietuvoje ir apkeliavę daug pasaulio šalių. Mėgsti keliauti ir tu?
Kviečiame tapti mūsų kelionių komandos dalimi!

Savo kelionę pradėjome daugiau nei prieš 15 metų kaip startuolis, kuris šiandien Lietuvos
vėliavą yra nunešęs į daugiau nei 70 pasaulio šalių. Mūsų pagaminti išmanieji apsaugos
įrenginiai keičia klientų patirtį ir suteikia jiems galimybę džiaugtis išmanesniais, intuityvesniais ir
lengviau valdomais apsaugos sprendimais.

CV siųsti iki  2021.04.23

TAI KĄ SIŪLO „ELDES“:
Superinę įmonės kultūrą, kurioje jausiesi kaip namie;
Workation - galimybę dirbti iš tau mieliausios vietos: namų, sodybos, pajūrio,  mėgstamo
parko ir pan. Svarbu - nepriekaištingas interneto ryšys, tavo pasiekiamumas darbo
valandomis ir užduočių atlikimas laiku. 
Laisvę veikti – tu čia gali daugiau.

Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite ELDES, UAB savo asmens duomenis.
Mūsų vykdomų atrankų kandidatų asmens duomenų tvarkymas yra numatytas asmens duomenų
apsaugos politikoje ir duomenys saugomi tris mėnesius nuo duomenų gavimo.
CV siųsti su nuoroda „Pardavimų asistentas“.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


