
 

         SADARBĪBĀ AR 

EIRO PERSONĀLS AICINA DARBĀ
 

PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU

Briox Latvia, SIA  i r  Zviedri jas  uzņēmuma  Briox  AB  meitas  uzņēmums .  Briox

AB  i r  dibināts  2010 .  gadā  un  tā  akcijas  i r  kotētas  Stokholmas  biržā  NGM

Nordic  MTF  sarakstā .  Briox Latvia  pārdod  Briox  AB  izstrādāto  f inanšu  un

grāmatvedības  uzskaites  sistēmu ,  kas  i r  īpaši  pielāgota  ārpakalpojumu

grāmatvedības  uzņēmumiem .  Briox  galvenie  t irgi  šobrīd  i r  Somijā ,  Igaunijā

un  Latvi jā ,  un  nākamais  solis  i r  produkta  lokalizācija  un  darbības  uzsākšana

Lietuvā .

Izstrādāt un ieviest pārdošanas

stratēģiju un uzraudzīt pārdošanas

budžeta izpildi

Piedalīties uzņēmuma pārdošanas

budžeta izstrādē

Veidot un uzturēt attiecības ar

klientiem: kontaktu veidošana, jaunu

klientu piesaiste, primāri -

grāmatvedības uzņēmumi Latvijā 

Atjaunināt un uzturēt pārdošanas

datus CRM sistēmā

Apmeklēt izstādes un citus

pasākumus

Attīstīt esošo klientu bāzi

TAVI PIENĀKUMI: 
 2 gadu pieredzi pārdošanas

vadītāja amatā (vēlams B2B)

Spējas ātri apgūt visu jauno: izprast

produktu, tā galvenos pārdošanas

punktus, u. tml. 

Izcilas attiecību veidošanas un

uzturēšanas prasmes: draudzīgums,

pacietība, pārliecinātība, pozitīva

attieksme

Fokuss uz rezultātu sasniegšanu:

proaktīvitāte, pašmotivēta

attieksme, vēlme palīdzēt klientiem

Lieliskas komunikācijas prasmes un

ļoti labas latviešu un angļu valodas

zināšanas

Interese par tehnoloģijām un

sistēmām. 

MĒS SAGAIDĀM: 

Mūsdienīgu un atvērtu Skandināvijas-Baltijas darba vides atmosfēru. 

Biroju Rīgas centrā.

Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu (sākot no 2570 eiro bruto).

Kompensācija par personīgās automašīnas izmantošanu darba nolūkos.

Apmācības uzsākot darbu. 

MĒS PIEDĀVĀJAM: 

JA ŠIS PIEDĀVĀJUMS TEV ŠĶIET SAISTOŠS, SŪTI SAVU CV UN
PIETEIKUMA VĒSTULI UZ CV@EIROPERSONALS.LV!

Pateicamies  par  izrādīto  interesi !  Sazināsimies ,  ja  t iksi  aicināts /-a  uz  t ikšanos

klātienē .  Ja  nesazināmies  2  nedēļu  laikā  kopš  dienas ,  kad  esi  mums  

nosūtī j is /-usi  savu  CV ,  aicinām  uzskatīt ,  ka  konkursu  neesi  izturēj is /-usi .

SIA  „Eiro  Personāls ” ,  Kr .  Barona  iela  5-5 ,  Rīga ,  LV  –  1050 ,  Reģ .Nr .  

40003493932  NVA  izsniegta  l icence  darbiekārtošanas  

pakalpojumu  sniegšanai  Nr .  21  (01 .11 .2007 . )


