آگهي استخدام
كد آگهي006 :

شركت آسان خودرو  -فعال در زمینه واردات و ارائه خدمات پس از فروش ماشین آالت راه سازی و معدنی  ،لیفتراک و تجهیزات ساختمانی و الکتریکی -جهت تکمیل نیروهای تخصصی خود از عالقمندان در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید :
كد

عنوان سازماني

جنسيت

مدرك تحصيلي

سابقه كاري

11

سرپرست فروش قطعات

آقا

ليسانس صنايع

حداقل  4سال (قيمت گذاري كاال ،رقبا  ،كمپين هاي فروش  ،بازاريابي  ،بازار هدف ) ،داراي فن بيان مناسب و ارتباط با مشتري

12

سرپرست تحقيقات بازار

آقا

شغل

توضيحات

آشنايي كامل به زبان انگليسي ،توانايي كار با كامپيوتر بصورت مستمر ،شرايط سالم جسماني ،آشنايي با بازار لوازم يدكي و ماشين آالت ،مسلط به ساختار هاي فروش

مسلط در أمور بازاريابي تلفني و پيگيري هاي مرتبط،مسلط به أمور مذاكره با مشتري وگزارش دهي  ،سابقه فعاليت در تحقيقات بازار محصول ،مسلط به زبان انگليسي،

13

كارشناس سفارشات و
كنترل موجودي

كارشناس يا كارشناسي ارشد فارغ التحصيل در رشته
هاي مهندسي آمار  ،بازاريابي ،صنايع و علوم مرتبط

حداقل 3سال

آشنايي كامل به زبان انگليسي ،توانايي كار با كامپيوتر بصورت مستمر ،شرايط سالم جسماني،آشنا به بازار قطعات يدكي و تامين كاال ،مسلط به امور بازرگاني و ترخيص
آقا

ليسانس صنايع

آقا/خانم

ليسانس صنايع  /مكانيك  /برق

حداقل  2سال كاال،آشنا به برنامه هاي سايت بازرگاني( ايران كد  ،تعاملي  ،طرح شبنم)

كارشناس فروش
14
15

16

تجهيزات ساختماني و
الكتريكي
كارشناس فروش ماشين
آالت
كارشناس بازرگاني
خارجي

توانايي انجام كار با نرم افزارهاي  ICDLو نرم افزارهاي آماري

حداقل  2سال

آقا/خانم

ليسانس مكانيك  /صنايع و ساير رشته هاي مرتبط

حداقل  2سال

آقا

ليسانس مديريت بازرگاني  /صنايع

 3سال

آشنا به بازار تاور كرين ،موبايل كرين ،انواع پمپ هاي بتن و انواع ديزل ﮊنراتورها ،تسلط به  ،Officeزبان انگليسي و توانايي برقراري ارتباط مؤثر

آشنا با مباحث فروش و ماشين آالت سنگين ،تسلط به  ،Officeزبان انگليسي و توانايي برقراري ارتباط مؤثر

تسلط به زبان انگليسي ،تسلط به مكاتبات خارجي ،آشنايي با سازمانهاي بازرسي و موسسه استاندارد ،آشنايي با امور قراردادها ،توانايي تجزيه و تحليل و
تهيه گزارشات آماري و تحليلي (-آشنايي با زبان چيني نيز امتياز محسوب مي گردد)

متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت تكميل نمودن فرم استخدامي به وب سايت  WWW.ASANKHODRO.COMقسمت دعوت به همكاري مراجعه نمايند( .درج كد شغلي ضروري مي باشد).

