Ügyfélkapcsolati menedzser
Szeretnél egy megbízható, több mint 30 éves múlttal rendelkező hulladékgazdálkodással
foglalkozó multinacionális cégnél dolgozni, ahol célunk a fenntarthatóság és
környezettudatosság, és a hulladék nélküli ipari termeléshez való hozzájárulás? Ha
karriercéljaid mellett számodra is fontos a munkád által teremtett érték, és egy élhetőbb
Bolygó, akkor a Saubermachernél a helyed! Cégünk törekszik arra, hogy a partnereink által
kibocsátott hulladékok 100%-át hasznosítani tudjuk. Változatos és izgalmas feladatok mellett,
folyamatos fejlődési lehetőségeket biztosítunk munkavállalóink számára. Nálunk fontos a
munka-magánélet egyensúlya, és hogy mindenkinek hosszútávú, biztos munkahelyet
nyújthassunk. Vegyél részt Te is cégünk törekvéseiben és legyen közös célunk egy
fenntartható és jobb élet!

Milyen feladatokkal találkozhatsz a munkád során?
A betanulást és a vállalati folyamatok megismerését és elsajátítását követően a rád bízott
feladatok és célok eléréséhez munkaidődet magad oszthatod be és szervezheted meg. Az új
partnerek felkutatásának lehetősége mellett, a teljes értékesítési folyamatért (önálló döntési
jogkör), partnerekkel való tárgyalások lebonyolításáért és a már meglévő, számos neves ipari
termelő partnereink közül néhány szolgáltatásáért projektgazdaként is felelhetsz. Éves
célkitűzéseid eléréséhez, valamint a kiváló szolgáltatás minőség eléréséhez felkészült,
motivált és jó hangulatú fiatal csapat adja támogatását. Munkád során eddig megszerzett
nyelvtudásod használatára, valamint továbbfejlesztésére (amihez vállalatunk minden
támogatást biztosít) is lehetőséged nyílik. Munkád változatos, hiszen országon belüli
utazásokkal, új emberek és üzemek, technológiák megismerésével jár majd. Ezek mellett
olyan adminisztratív feladatok is részét képeznék a munkádnak, mint a szerződések
előkészítése, meglévő szerződések folyamatos nyomon követése vagy éppen az ajánlatok
elkészítése.

Téged keresünk, amennyiben:
Rendelkezel minimum középfokú végzettséggel és 1 éves hulladékgazdálkodási vagy
környezetipari tapasztalattal. Szeretsz új embereket megismerni és jól építesz kapcsolatokat,
de nem okoz problémát a gyakori utazás. Munkád során dolgoztál már különböző projekteken,
esetleg vezettél is korábban projekt csapatot. Higgadtan kezeled az adandó problémákat,
igényes és precíz vagy a munkádra. Magabiztos tárgyalóképes angol nyelvtudással
rendelkezel, amit szívesen használsz, valamint felhasználói szinten kezeled az MS Office
programokat.
Előnyt jelent, ha:
Rendelkezel német nyelvtudással és van folyamatban lévő vagy már meglévő felsőfokú
hulladékgazdálkodási szakirányú végzettséged.
Amit kínálunk:
Kollégáink fontosak számunkra! A munkavállalói megbecsülés kiemelt jelentőséggel bír
nálunk, így a pozícióhoz nem csak egy motiváló javadalmazási rendszert és kollektív
balesetbiztosítást, de emellett céges autót, céges laptopot- és mobiltelefont, valamint
cafeteriát biztosítunk, hanem egy fiatalos, családias légkört is, ahol kiemelten támogatjuk az
egyéni szakmai fejlődésed. A változatos feladatok mellett, lehetőséged nyílik értékes
kapcsolati háló kiépítésére az ipari termelői szektorban.
Munkavégzés helye: Debrecen (Kelet-Magyarországi régió)

Amennyiben cégünk felkeltette érdeklődésedet és úgy gondolod, hogy Te lehetnél a legújabb
tagja az értékesítési csapatunknak, várjuk motivációs leveleddel egybekötött fényképes
Önéletrajzodat a hr@saubermacher.hu email címre!

