ВАКАНСІЯ

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ
Завдання:
✓ Робота з клієнтами, теплі \ холодні дзвінки.
✓ Інформування клієнтів про нові продукти і спеціальні пропозиції.
✓ Ви отримаєте докладні інструкції, що саме говорити, як вести переговори з
клієнтом, відповідати на ті чи інші питання, заперечення і т. д.
✓ Супровід та консультування клієнтів.
✓ Ведення клієнтської бази, роботи з клієнтами.
Бонуси:
✓ Навчання технологіям продажу, психології спілкування і особистої ефективності
✓ Безкоштовна участь в тренінгах, на семінарах, організованих компанією.
Ця робота для вас, якщо:
✓ Ви відповідальні і дисципліновані, вмієте ставити завдання і виконувати їх
вчасно.
✓ Ви вільно і впевнено спілкуєтеся з людьми.
✓ Ви володієте або готові активно вчитися навичкам бізнес-спілкування.
✓ Ви хочете працювати і заробляти.
Додатковим плюсом для Вас буде:
✓Наявність вищої технічної освіти.
✓ Досвід продажів, переговорів, телефонних продажів (якщо немає - навчимо!).
✓ Проходження тренінгів особистісного зростання або тренінгів з продажу та
переговорів.
Нашим співробітникам ми пропонуємо:
✓ Заробітну плату, що складається з базової ставки і преміальної частини.
✓ Роботу в офісі, повний робочий день (можливі відрядження).
Контактна особа. Тарасюк Андрій Леонідович
Тел. 050-367-85-62, tarasuk@vinnytsia.irbis.ua www.irbis.ua

Основним напрямком діяльності Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ТД
ИРБИС», заснованого у 1990 році, є забезпечення продукцією технічного призначення
організацій та підприємств промислового та сільськогосподарського секторів України.
З метою якісного та своєчасного обслуговування клієнтів у Києві, Дніпрі, Одесі,
Запоріжжі, Кременчуці, Вінниці, Краматорську, Сумах, Тернополі та Рівному відкрито філії
ТОВ «ТД ИРБИС» з обладнаними складськими приміщеннями.
Будучи дистриб'ютором відомих світових брендів, ТОВ «ТД ИРБИС» пропонує наступну
продукцію:
 Підшипники SKF, SCHAEFFLERGROUP ( INA, FAG ), NSK, TIMKEN, KOYO, NKE,
NACHI, FERSA, ASKUBAL, ASAHI, Fluro, GMN, FBJ, ZKLGroup, Kinex, СКФ Україна,
ХАРП, 10 ГПЗ, КПК, МПЗ, KGInternational FZCO, СТ.
 Паси
приводні
і
варіаторні
Gates,
Contitech,
ROULUNDS,
SKF,
Fenner/TOPDriveGermany, Fenner Drives, ЗАТ «Ярославль-Резинотехника», Білоцерківський
завод ГТВ, Delux, СТ.
 Техпластини МБС, ТМКЛ; мембранне полотно; гумові суміші; прогумовані тканини
(продукція виробництва ЗАТ «Ярославль-Резинотехника»).
 Інструменти монтажу і демонтажу, індукційні нагрівачі SKF, Timken, FAG.
 Ущільнення і віброізоляція Freudenberg Sealing Technologies (SIMRIT),Dichtomatik,
JULU.
 Змазки та мастила компанії SKF, OKS, ROWE, AVIA, SWD Rheinol.
 Редуктора виробництваVarvel, Tramec, Bartec, Boneng, Promotor, ZetСТ, Hansen &
Sumitomo.
 Фільтра і фільтруючі елементи виробництва Donaldson, Fleetguard, Hengst, HIFI,
Virgis.
 Елементи системи швидкої заправкиWiggins для великовантажної техніки.
 Ланцюги виробництва SKF, RENOLD, CT, HELVIC, пластикові ланцюги
FredriksonsVerkstadsAB, пластинчасті ланцюги, модульні стрічки і елементи транспортерів
Movex, MLT, Wefapress, Interroll
 Транспортерні стрічки SamplaBelting, Reveyron, KALE, конвеєрні стрічки, частини
транспортера Intralox.
 Високоякісні рукава високого тиску і промислові шланги Contitech, LWMHosAcc,
Semperit, CT-HOSE для гідравлічних систем техніки імпортного та вітчизняного виробництва
внутрішнім діаметром від 6 до 50 мм. Можлива комплектація згідно з європейськими,
японськими, британськими та американськими стандартами.
Крім реалізації підшипникової продукції та комплектуючих промислового обладнання,
спеціалісти ТОВ «ТД ИРБИС» надають практичну допомогу спеціалістам підприємств у
модернізації підшипникових вузлів устаткування та виконують такі види послуг, як вібраційний
контроль і діагностика обладнання, динамічне балансування обладнання у власних опорах,
контроль співвісності валів і центровка обладнання, контроль параметрів технологічної точності
верстатного обладнання, розробка і модернізація підшипникових вузлів устаткування.
Сьогодні у ТОВ «ТД ИРБИС» успішно функціонує ділянка з виготовлення рукавів
високого тиску для комплектації промислового виробництва, сільського господарства,
машинобудування; ділянка з виготовлення транспортерних стрічок і пасів з напівфабрикатів
європейського виробництва, також проводиться складання редукторів для промислового
виробництва.
З повагою та найкращими побажаннями,
Тарасюк Андрій Леонідович, директор філії Вінниця
тел 050-367-85-62, tarasuk@vinnytsia.irbis.ua, www.irbis.ua

