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we work
best when
we all play
our part.

„Motherson – tai tarptautinė, į žmones orientuota įmonė, teikianti plataus asortimento produktus ir paslaugas įvairioms ūkio šakoms. Tai
viena iš 21 didžiausių automobilių pynių tiekėjų visame pasaulyje. Turėdama plačią, net 41 pasaulio šalyje išvystytą infrastruktūrą ir
150 000 darbuotojų jėgą, ši kompanija iš tiesų pasižymi globalia aplinka, kurioje įvairovė ir įtraukimas skatina vidaus kultūrą. Būdama
įmonių grupės Motherson Group nare, įmonė PKC Group yra patikima partnerė globalioje komercinių transporto priemonių laidų
gamybos srityje. Mes esame savo srities ekspertai, tad aptarnaujame klientus vadovaudamiesi plačių projektavimo galimybių bei
visapusiškų paslaugų teikimo koncepcijomis, siūlome klientams pritaikytus ir ekonomiškus sprendimus. Mūsų unikali patirtis valdant
pritaikytų produktų sudėtingumą bei gebėjimas integruotis į vartotojo veiklos aplinką, suteikia mūsų vartotojams konkurencinio
pranašumo. Kviečiame jus tapti mūsų komandos dalimi.
J. JANONIO G.4 , PANEVĖŽYS

Pardavimo planuotojo (-os)
Tavo užduotys.

Ką mes siūlome.

•

•

•
•
•
•
•

Užsakymų priemimas ir valdymas verslo sistemoje
(WISE);
Kliento poreikio analizė, užsakymų stabilumo / kaitos
sekimas, eskalavimas klientui;
Kasdieninis bendravimas su klientu (anglų k.) informuojant
juos apie galimus nukrypimus nuo gamybos ar pristatymo
plano;
Bendradabiavimas su logistiniu padaliniu užsakant
transportą ir sekant siuntos būseną iki pristatymo;
Stebėti ir laikytis įmonės iškeltų gamybinių planavimo ir
tiekimo grandies tikslų;
Atsakomybė už savalaikį produktų pristatymą klientui ir
laiku perduotą informacija klientui.

Reikalavimai.
•
•
•
•
•
•

Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas;
Anglų kalba raštu ir žodžiu bus reikalinga bendraujant su
klientu;
Microsoft Office Excel žinios ir patirtis duomenų analizėje;
Panašaus darbo patirtis laikomas privalumu;
Darbo su verslo valdymo sistemomis patirtis (ERP (Wise))
laikomas privalumu;
Patirtis automobilių pramonėje ar gamybinėje įmonėje
laikomas privalumu.

•
•
•
•

Darbą perspektyvioje, augančioje tarptautinėje kompanijoje,
puikias tobulėjimo galimybes;
Galimybę tobulintis įvairiuose vidiniuose ir išoriniuose
mokymuose;
Galimybę dalintis patirtimi su užsienio partneriais,
kvalifikacijas kitose PKC Group įmonėse;
Mokymus naujiems darbuotojams;
Darbo užmokestį 1100-1600 €/mėn. (bruto).

Kaip kandidatuoti.
CV siųsti el. paštu personalas@pkcgroup.com arba
skambinti +370 618 71938
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
www.pkcgroup.com
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