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مبیعات مندوب
المبیعات

Reference number AD-09062019-1

بغداد
Yes
No

المبیعات مدیر

القسم :
موقع العمل

هل تحتاج سفر *
:

مندوب مبیعات
المبیعات مدیر
المبیعات مدیر
التقل عن سنتین عمل في مجال المبیعات

العنوان الوظیفي
المدیر المباشر
:
الخبرة
الراتب

تعتمد على تحقیق االهداف

الفترة

يحدد بعد المقابلة

تعریف الدوام الكامل هو  ٨ساعات عمل یومیا باستثناء العطل الرسمیة و یوم الجمعة فقط

دوام كامل
دوام جزئي
عقد مؤقت

نوع الوظیفیة

نبذة مختصرة عن الشركة
شركة طریق عدن ( للسهولة "عدن")  ،هي شركة عراقیة لتقدیم الخدمات الهندسیة في مجاالت التصامیم المعماریة الحیویة  ،االتصاالت و
االنظمة االمنیة  ،و خدمات ادارة المشاریع.
تأسست في بغداد  ٢٠١٥لتكون رائدة في مجال تقدیم االنظمة المتكاملة و تعطي اعلى المعایر في جودة نوعیة الخدمة المقدمة و االحترافیة و
الشفافیة و التي تتعدى توقعات الزبون.
تعلن شركة طریق عدن و بكل شفافیة عن توفر فرصة عمل كمندوب مبیعات في مجال تسویق الخدمات الهندسیة المقدمة من قبل الشركة و
بشكل فعال و على المتقدم ان تكون لة خبرة في هذا المجال ال تقل عن  ٣سنوات و ال تزید عن  .٥و تعتبر الشركة هي اول شركة عراقیة و
عربیة تعمل في مجال الجدران الخضراء المستدامة و استخدامها في التصامیم المعماریة و العمل في مجال تصمیم و تنفیذ اعمال الدیكورات
الحیویة.حیث تسعى الشركة من خالل عدة شراكات ان تنتج اعمال بطریقة ابتكاریة لتصمیم مكانات العمل و المعیشة و الدراسة بطریق
مختلفة و بلمسات مختلفة تجعل التمیز یعج بالمكان و یعطي زوایة جدیدة تنعكس بشكل ایجابي على المتواجدین داخل المكان و تعطي كثیر من
الراحة لتكون االجواء مناسبة لزیادة االنتاجیة و تقلیل معدالت التوتر بالمكان و باالضافة الى هذا كلة یمكن ان یكون التصمیم متغیر مستقبال
حیث یمكن تغیر المكان بكل سهولة و یسر و دون دفع مصاریف اخرى اضافیة العمال البناء او الدیكورات.
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الوصف بصورة عامة
العمل بشركة طریق عدن بصفة مندوب مبیعات  ،حیث تتلخص هذة الوظیفة بتحدي كبیر و هو المساهمة الفعالة بزیادة حجم المبیعات الحالیة و
التي تنعكس بشكل ایجابي على الموظف بحیث تكون لة نسبة من هذة االرباح بعد تحقیق االهداف المرسومة لة مسبقا .و المساهمه الفعالة
بتحقیق االنتشار و ابداء االراء بشكل مباشر الیصال فكرة الى الزبون و بشكل سریع و مباشر و ایضا تتضمن مهام مندوب
المبیعات التالیة و لكن ال تقتصر علیها:
 اعطاء تقاریر بشكل مستمر على الزیارات الیومیة للزبائن.
 تزوید المدیر المباشر بتقریر و جدول زمني مسبق على زیارة الزبائن المحتملین بشكل نصف اسبوعي مع اعطاء تقاریر
الزیارة بشكل دقیق وواضح.
 االلتزام باالهداف المرسومة من قبل االدارة العلیا للشركة.
 القدرة على تحقیق الهدف الشهري.
 اعطاء تقریر و بشكل شهري بكیفیة رفع معدل المبیعات و ماهي المشاكل التي تواجة الفریق لتالفیها.
 االلتزام بسلوكیات الشركة و عكس فكرة االدارة بطریقة التعاون و التصرف مع الزبائن.
 البحث عن مصادر المعلومات لتزویدها الى الشركة و االستفادة منها لزیادة حجم المبیعات.
 البقاء على تواصل و بشكل مباشر مع الزبائن المحتملین و بناء عالقات ثقة مع الزبائن.
 عمل مقال علمي عن مایقوم مندوب المبیعات بتسویقة و نشرة على صفحات الشركة الرسمیة مع قنوات التواصل االجتماعي.
 القدرة على ارسال االیمیالت و التقاریر باللغة االنكلیزیة و العربیة و المهارة الكافیة باستخدام برامج االوفس و القدرة على
المراسالت عبر االیمیل.
 یجید استخدام برنامج الفوتوشوب لعمل صور تسویقیة.
 یجب ان تكون لدیة وسیلة نقل داخل بغداد.
 یجب ان یتمیز المتقدم بالدقة و التركیز.
یجب ان یتمیز مندوب المبیعات باللباقة و حسن المظهر و القدرة على ایصال الفكرة بعبارات بسیطة و سهلة و االبتعاد عن التعقید بالشرح و ان
یكون على اطالع بعالم التصامیم الحیویة التي تستخدم النباتات كعنصر اساسي بالتصمیم و الدیكور و ایضا یجب ان یكون له القدرة و القابلیة
على التنقل في بغداد بالوقت الحالي والعراق عموما في المستقبل .یجب على المتقدم ان یكون على اطالع جید بالتطور المعماري واالنشائي في
العراق وكیفیة مواكبة .

التحصیل الدراسي


بكلوریوس جامعیة و یفضل خریج كلیة الهندسة.

pr@aden-iq.com

ارسال السيرة الذاتية على العنوان البريدي

10th JUN 2019

تاريخ االعالن

10th JUL 2019

تاريخ التقديم

30 Days

تاريخ النفاذ

فترة االختبار  ٣اشهر فقط و یحق للطرفین فسخ العقد في اي وقت خالل فترة االختبار.
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