CCF BALTIJA ir plaša patēriņa preču vairumtirgotājs un izplatītājs. Mēs strādājam ar
tādiem atpazīstamiem zīmoliem kā Nescafe, Pringles, LIPTON, Pampers, Nerds,
Mars, Nutella un daudziem citiem, mēs aktīvi darbojamies Pan Baltic projektā. Mūsu
bizness ir saistīts gan ar eksportu uz citām valstīm, tajā skaitā Āfrikā un Vidējo
Austrumu reģionā, gan arī ar preču vairumtirdzniecību un piegādi Latvijas
mazumtirdzniecības veikalu tīkliem (Rimi, Maxima, Drogas, Stockman un citiem).
Šobrīd aicinām pievienoties mūsu komandai

KAFIJAS TIRZDNIECĪBAS SPECIALIST
Darba apraksts Attīstīt, pārvaldīt un koordinēt jaunizveidoto servisu, veidot ilgstošu
un kavlitatīvu sadarbību, vienlaikus nodrošinot lielisku servisu jau esošajiem un
potenciālajiem klientiem. Mūsu potenciālie klienti ir kafijas veikali, restorāni,
viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi, biroji un organizācijas, kā arī ikviens,
kurš patērē Premium kafiju.
Pienākumi un prasības
-

Vietējā tirgus izpēte, ieskaitot jaunu restorānu / kafejnīcu atvēršanu, jaunu
ēdināšanas pakalpojumu / biroju ēku, viesnīcas atvēršanu un pasākumus /
Pirmo 4 darbības mēnešu laikā, mēs sagaidām 50 jaunus pārdošanas punktus;

-

Tikties ar potenciālajiem klientiem, vienojoties par labākajiem sadarbības
nosacījumiem, kas atbilst uzņēmuma darbībai un mērķiem un ir vislabāk
piemēroti konkrētam klientam.

-

Sekot līdzi jaunumiem, sadarbības partneru lūgumiem un piedāvājumiem, tos
izvērējot sadarbībā ar produkta vadītāju.

-

Sniegt atbalstu kā kafijas ekspertam izvērtējot esošo sitāciju, organizēt
reklāmas materiālus (krūzes, plakātus).

-

Organizēt kafijas automāta apkalpošanu pamata līmenī (kā atkaļķošana,
pamata aprīkojuma apkope), sarežģītāka darba veikšanai organizēt
ārpakalpojumu tehniķus.

Pamatprasības
-

3 gadu pieredze HORECA vai ēdināšanas pakalpojumu nozarē, labas
zināšanas par tirgu un lielākajiem iespējamajiem klientiem
Būt pozitīvam un atvērtam, elastīgam dažādās situācijās;
Kaislīgam kafijas cienītājam;
Spēcīgu motivācijas, disciplinētības un atbildības sajūta, pacietība un
neatlaidība.
B kategorijas autovadītāja apliecība.

-

Pietiekamas tehniskās zināšanas, lai uzstādītu kafijas automātu un darbotos ar
to
Fantastiskas klientu apkalpošanas prasmes
Teicamas Latviešu / Krievu / Angļu valodas zināšanas

Mēs nodrošināsim draudzīgu kolektīvu un drošu darba vidi, tālruni + veselības
apdrošināšanu (pēc 1 gada darba) + automašīnu
Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju.
Gaidīsim CV un pieteikuma vēstules sadaļā “PIETEIKTIES”: igor@ccfbaltija.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.hausbrandt.lv
www.e-ccf.lv / www.ccfbaltija.com /

