
 

Маркетинг Солюшънс ®  е агенция за подбор на персонал, кариерно консултиране и обучения. 
Специализирани сме в подбора на персонал за: заведения за хранене, търговски компании, call-центрове, 
софтуерни компании, банки, маркетинг, агенции за маркетингови проучвания. 
 
Нашият клиент е бързо развиваща се българска компания в областта на търговията с бързооборотни 
стоки – млечни и месни продукти. Във връзка с разширяването на своята дейност, компанията търси 
ангажирана, целеустремена  и мотивирана личност за позицията:  
 

 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – EX-VAN 
 
ОТГОВОРНОСТИ: 

 Спазва утвърдените търговски стандарти на компанията, работи за добрия имидж на фирмата 

 Поддържа и развива мрежата от търговски обекти и разработва нови  

 Дистрибутира продуктите на фирмата до конкретни търговски обекти в поверения му район 

 Спазва утвърдените търговски стандарти на компанията, работи за добрия имидж на фирмата 

 Привлича  нови клиенти 

 Поддържа и продава асортимента на фирмата 

 Изпълнява зададените количествени и качествени планове; 

 Изготвяне на  заявки,  товарене и разтоварване на стоки, разнос до магазини; 

 Отговаря за техническата изправност на автомобилите, както за изрядността на документите; 

 Носи отговорност за материалните запаси и плащанията от клиентите; 

 Събира в срок задълженията на клиентите си 
 
ИЗИСКВАНИЯ: 
 

Минимум 2 години опит в областта на търговията и продажбите 
 Отлична комуникативност 
 Отговорност, мотивация и целеустременост 
 Валидна шофьорска книжка кат. С или В 
Търговски усет и умения; 
Способен да работи самостоятелно и в екип; 

 
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: 
- Конкурентно възнаграждение+ плюс бонусна система, обвързана с резултатите. 
- Служебен автомобил 
- Служебен Телефон 
- Възможност за работа и развитие в утвърдена и отговорна компания 
- Отлични условия на труд 
 
Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете снимка и актуална автобиография  
market@marketing-bg.net  като изпишете позицията, за която кандидатствате. Всички кандидатури ще 
бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени 
на интервю. 
Маркетинг Солюшънс ® е лицензирана агенция за подбор на персонал. Лиценз N 1541 от 23.01.2015 
за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси, валиден до 23.01.2018г.  
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