
 

 

ΣΙΣΛΟ ΘΕΗ:  

Τπεύθυνοσ Εξαγωγών 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΘΕΗ: 

Σο εργοςτϊςιο ΑΜΥΙΓΑΛ αναζητϊ να ενδυναμώςει τη Δύναμη Πωλόςεών του, με ϋνα 

νϋο μϋλοσ από την θϋςη του Τπευθύνου Εξαγωγών Με Έδρα Σην Αθόνα Ή Σην 

Αιτωλοακαρνανύα. 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ : 

Επύτευξη μηνιαύων ςτόχων πωλόςεων, report και ανϊλυςη αποτελεςμϊτων. 

Τπεύθυνοσ ελϋγχου και πλόρωςησ ΚΡΙ’s. 

Η διαςφϊλιςη τησ ςωςτόσ κϊλυψησ τησ αγορϊσ και τησ διαθεςιμότητασ των 

προώόντων. 

Η αποτελεςματικό προβολό των προώόντων εντόσ των ςημεύων πώληςησ. 

Εξαςφϊλιςη visual merchandising ςύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ 

εταιρεύασ. 

Τπεύθυνοσ για την παρακολούθηςη τησ πληρότητασ του προώοντικού μύγματοσ ανϊ 

ςημεύο πώληςησ, καθώσ και τησ διαδικαςύασ ϋγκαιρου εφοδιαςμού των ςημεύων 

πώληςησ. 

Τπεύθυνοσ για την ςύςταςη ετόςιου προώπολογιςμού πωλόςεων ανϊ ςημεύο 

πώληςησ, καθώσ και παρακολούθηςη τησ εξελικτικόσ πορεύασ εκτϋλεςησ του, ανϊ 

ςημεύο πώληςησ. 

Ανϊλυςη και ερμηνεύα των τϊςεων τησ αγορϊσ και η ςυλλογό ςχετικών με την περιοχό 

ευθύνησ πληροφοριών. 

Η εφαρμογό του πλϊνου και των ςτόχων πωλόςεων ςύμφωνα με την ςτρατηγικό τησ 

εταιρύασ. 

Διαπραγμϊτευςη και κλεύςιμο ςυμφωνιών. 

Παρακολούθηςη ανταγωνιςμού. 

Ανϊπτυξη πελατολογύου & διατόρηςη υφιςτϊμενου. 

Ανϊπτυξη μακροχρόνιων ςχϋςεων με τον πελϊτη. 

Εξαςφϊλιςη υψηλού επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ πελατών. 

Διερεύνηςη αναγκών πελϊτη. 

Μεγιςτοπούηςη ευκαιριών πωλόςεων. 



 

 

Προετοιμαςύα προβλϋψεων και εκθϋςεων προόδου πωλόςεων. 

Επύτευξη ποςοτικών και ποιοτικών ςτόχων τησ περιοχόσ ευθύνησ του. 

Επύτευξη πωλόςεων και ςυμφωνιών με το εξωτερικό. 

υμμετοχό ςε διεθνόσ εκθϋςεισ. 

Διαχεύριςη και εποπτεύα  δικτύου διανομόσ. 

Οργϊνωςη και δρομολόγηςη παραδόςεων εμπορευμϊτων. 

Διαχεύριςη και παρακολούθηςη των εμπορευμϊτων που εύναι προσ πώληςη, καθώσ και  

το stock. 

 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ/ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ: 

Ιςχυρϋσ επικοινωνιακϋσ και διαπραγματευτικϋσ ικανότητεσ. 

Προςανατολιςμόσ ςτο αποτϋλεςμα.  

Οργανωτικϋσ και αναλυτικϋσ ικανότητεσ.  

Πνεύμα ςυνεργαςύασ και ομαδικότητασ.  

Δύπλωμα Οδόγηςησ ΙΦ και δυνατότητα Σαξιδιών.  

Ικανότητα διαχεύριςησ κρύςεων, ανϊληψησ πρωτοβουλιών, επύλυςησ προβλημϊτων. 

Προςαρμοςτικότητα, ευελιξύα και δυνατότητα εργαςύασ κϊτω από πύεςη. 

Ομαδικό πνεύμα. 

Δϋςμευςη ςτισ ανθρωπιςτικϋσ αξύεσ. 

Εχεμύθεια. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: 

Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ Διούκηςησ Επιχειρόςεων/ Μϊρκετινγκ/ Οικονομικών Επιςτημών 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Άριςτη γνώςη Αγγλικών (γραπτϊ και προφορικϊ) και καλό γνώςη μιασ δεύτερησ ξϋνησ 

γλώςςασ. 

Άριςτη γνώςη των προγραμμϊτων MS Office και ERP ςυςτημϊτων. 

 

 



 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

Προώπηρεςύα 4-5 χρόνια ςε ανϊλογη θϋςη, προώπηρεςύα ςε εταιρύα καταναλωτικών 

προώόντων ό προώόντων τροφύμου θα ςυνεκτιμηθεύ. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψόφιοι πρϋπει να αποςτεύλουν ενημερωμϋνο βιογραφικό 

ςημεύωμα και ςυνοδευτικό επιςτολό ςτην αγγλικό γλώςςα ςτην παρακϊτω διεύθυνςη 

ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου: info@amfigal.com.gr ϋνδειξη «Τπεύθυνοσ Εξαγωγών» . 
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