Sales Engineer (épületenergetika, közlekedésvillamosítás
és automatizálás)
Szeretne egy világvezető vállalat csapatának tagja lenni? Érdeklik az innovatív
megoldások?
Az ABB világvezető az energetika és az automatizálás területén. Megoldásainkkal a közüzemek és ipari ügyfelek növelhetik
termelékenységüket, miközben csökkentik a környezeti ártalmakat. Az ABB csoport több mint 100 országban, 150 000 alkalmazottal
van jelen.
Az ABB-nél korunk legégetőbb globális kihívásainak megoldása mellett köteleztük el magunkat. Hozzánk csatlakozva olyan
technológiákkal dolgozhat, amelyek segítségével maradandót alkothat a világban. Nemzetközi vállalati kultúránk részeként
megtapasztalhatja, hogy a a csapatmunka és az együttműködés a siker titka.
A better future? It begins with you. Discover more: you.abb.com

Értékesítő mérnököt keresünk
automatizálás területre!

épületenergetika,

közlekedésvillamosítás

és

Milyen kihívások várnak Önre?
•
•
•
•
•
•
•

Az ABB új és meglévő ügyfeleink, partnereink folyamatos látogatása, az üzleti kapcsolatok fenntartása és ápolása.
A Vevőkkel történő üzleti kapcsolatok kiépítése és megtartása. Az ABB kiemelkedő minőségű szolgáltatásain keresztül járul
hozzá az ügyfelek elégedettségéhez.
Solar inverter, elektromos autó töltők és szünetmentes tápegységek területen Vevők felkutatása, a Vevői igények azonosítása.
Leendő kollégánk feladata a területhez kapcsolódó termékeink értékesítése az ország teljes területén.
Az ügyfeleknek adott árajánlatok koordinálása, látogatási terv, valamint komplex rövid és hosszú távú értékesítési terv
elkészítése, melynek része az üzleti stratégiai terv kidolgozása és nyomon követése.
A Vevőkkel hosszú távú megállapodások tárgyalása és szerződésének lebonyolítása.
Az ABB üzleti és marketing stratégiájának alkalmazása az értékesítésben.
Az értékesítési forgalom és vevői elégedettség folyamatos növelése.

Várjuk jelentkezését, ha...
...rendelkezik villamosmérnök diplomával.
...értékesítési területen már szerzett 1-3 éves tapasztalatot.
…az Ön számára is az ügyfél az első.
…úgy érzi, hogy gyorsan és könnyen teremt kapcsolatot.
…szeret utazni és kedveli a változatosságot.
…szeretné használni mérnöki szaktudását értékesítési területen.
…önálló, határozott és lendületes személyiségnek tartja magát, aki kiváló kommunikációs és prezentációs készséggel rendelkezik.
…magabiztosan használja az angol nyelvet szóban és írásban.
...rendelkezik érvényes B kategóriás jogosítvánnyal és szeret vezetni.

Amiért érdemes nálunk dolgozni:
•
•
•
•

Mert tagja lehet egy jó hangulatú, rendkívül felkészült szakemberekből álló csapatnak.
Mert szakmai fejlődési és előrelépési lehetőséget kínálunk.
Mert magas színvonalú szakmai képzéseket biztosítunk.
Mert vonzó és versenyképes juttatási csomagot kínálunk.

Munkavégzés helye:

Budapest

Csatlakozzon hozzánk!
Ha úgy érzi, hogy Ön az, akit keresünk, küldje el szakmai önéletrajzát a cv@hu.abb.com e-mail címre a pozíció megnevezésével.

Let’s write the future.
Together.

