Oportunitatea de angajare pe care o avem pentru absolventii facultatii de Business (anunt disponibil
si online: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/sales-representative/868866)

Sales Representative (Cluj-Napoca)
Dacă:
Eşti o persoană energică şi pozitivă, deschisă provocărilor,
Îţi doreşti să faci parte din echipa noastră, unde succesul este partener cu integritatea şi
spiritul de colaborare,
Ai absolvit de curând facultatea (studii de licenţă sau master),
Dai dovadă de o atitudine profesionistă, încrezătoare şi orientată către obţinerea de rezultate,
Îţi place şi te simţi confortabil să vinzi ceva în care crezi,
Cunostinţele tale de MS Office (Word, Excel, Power Point) sunt foarte bune,
Comunici fluent în limba engleză,
Aplică şi hai să ne cunoaştem!

Ce urmează să faci
Vei promova imaginea SGS, în domeniul serviciilor de certificare şi training şi vei prospecta în
permanenţă piaţa, urmărind între timp şi activitatea concurenţei;
Vei identifica noi clienţi, cărora le vei prezenta oferte redactate de tine, pe baza procedurilor
companiei;
Vei menţine o legatură stransă cu clienţii existenţi;
Te vei ocupa de redactarea/modificarea contractelor de servicii de certificare şi training,
monitorizând semnarea lor de către toate părţile implicate;
Vei asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care ai acces, promovând integritatea
companiei.

Cine suntem:
SGS este liderul mondial în domeniul inspecției, verificării, testării și certificării. Suntem recunoscuţi
ca reper global pentru calitate şi integritate. Cu peste 90 000 de angajaţi, coordonăm o reţea de
peste 2000 de birouri şi laboratoare în toată lumea.
Serviciile noastre de bază pot fi împărţite în patru categorii:
- Inspecţie: gama noastră cuprinzătoare de servicii de prim rang de inspecţie şi verificare, cum ar fi
controlarea stării şi a greutăţii mărfurilor comercializate la transbordare, vă ajută să controlaţi
cantitatea şi calitatea şi să respectaţi toate cerinţele normative relevante din diferite regiuni şi pieţe
- Testare: reţeaua noastră globală de unităţi de testare, dotate cu personal informat şi experimentat,
vă permite să reduceţi riscurile, să scurtaţi timpul de lansare pe piaţă şi să testaţi calitatea şi
performanța produselor dumneavoastră conform standardelor de reglementare relevante privind

sănătatea şi siguranţa
- Certificare: prin certificare, vă oferim posibilitatea să demonstraţi că produsele, procesele, sistemele
sau serviciile dumneavoastră se conformează fie standardelor şi reglementărilor naţionale sau
internaţionale, fie standardelor stabilite de client
- Verificare: garantăm că produsele şi serviciile se conformează standardelor globale şi
reglementărilor locale. Combinând acoperirea globală şi cunoştinţele locale, experienţa inegalabilă şi
expertiza în fiecare sector de activitate, SGS acoperă întregul lanţ de aprovizionare, de la materiile
prime până la consumul final.
Ne-ar fi de mare ajutor daca ne-ati putea recomanda absolventi care se potrivesc profilului si sunt
interesati.
Apreciem foarte mult sprijinul dvs. Va multumim,

Oana Constantinescu
Human Resources
HR Executive

