
Vă invităm să depuneți CV-ul dumneavoastră la sediul : Casa Noastră/QFORT
, telefon  sau la Calea București nr. 113, Pielești, Județul Dolj 0251 429 532

adresa de email 

angajează
Referent 
Comerț Exterior 

recrutare@casanoastra.ro.

Ți-ar plăcea să faci parte dintr-o echipa tânără și dinamică? Noi suntem deschiși, onești și abia 
așteptăm să povestim pe îndelete despre tine și visurile tale, despre ce îți place să faci și ce ți se 
potrivește. S-ar putea să descoperi că ai ajuns la locul potrivit, printre oamenii potriviți pentru tine. 
Așa că hai să ne cunoaștem!

Candidatul ideal



Cerințe
• Bune cunoștințe de limba franceză; 
• Studii superioare; 
• Cunoștințe operare PC; 
• Abilități de comunicare, relaționare, organizare și planificare; 
• Abilitate de învățare rapidă; 
• Orientare către rezultate și către client; 
• Flexibilitate, adaptabilitate; 
• Spirit de inițiativă și capacitate de a propune îmbunătățiri și măsuri corective. 

Descrierea jobului 
• Se implică activ în creșterea portofoliului de parteneri din zonă prin prospecții telefonice și 

ocazional teren;  
• Asigură suport comerial și tehnic partenerilor existenți din regiunea ce i se alocă; 
• Dezvoltă relații de tip câștig/câștig cu noii parteneri în vederea extinderii portofoliului de 

parteneri și a creșterii și a creșterii volumelor de vânzări; 
• Asigură asistență comercială și tehnică competentă, în vederea alegerii variantei optime din 

gama de produse din PVC/Aluminiu oferite de compania Casa Noastră SRL, în raport cu 
necesitățile partenerilor externi francezi, parteneri reprezentați de societăți comerciale din 
domeniul tâmplăriei 

• Realizează oferte de preț; 
• Întocmește fișele de măsurători, le transmite către producție și ține legătura cu colaboratorii 

noștri externi pe tot parcursul desfășurării contractului de colaborare. 

Beneficii
• Pachet salarial motivant și dinamic (salariu fix+comision);
• Stabilitatea locului de muncă;
• Lucrul în cadrul unei echipe tinere, numeroase și orientate spre performanță;
• Îmbunătățirea rapidă a cunoștințelor de limbi străine datorită contactului zilnic cu un număr 

semnificativ de parteneri externi;
• O oportunitate unică: construirea carierei în cadrul unei companii locale mari și dinamice, în 

creștere continuă, care se adresează atât pieței naționale, dar și principalelor piețe vest 
europene.

Punct de lucru: sediul companiei - Pielești - Dolj
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