DARBO PASIŪLYMAS

Pardavimų vadovo asistentas (-ė)
UAB „AGA CAD“, 2021 m. prisijungusi prie Europos statybos ir gamybos skaitmenizavimo lyderės „ARKANCE“,
sėkmingai auga, plečia veiklą ir ieško naujų komandos narių.

Jei Jus domina:
 karjera tarptautinėje įmonėje nuo startinės pozicijos,
 tobulėjimas mokantis iš profesionalų,
 profesinis augimas ir savirealizacijos galimybės,
kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

PARDAVIMŲ VADOVO ASISTENTAS (-Ė)
DARBO POBŪDIS



Dinamišką, kūrybingumą ugdantį darbą



Patogią ir draugišką darbo aplinką

Darbo patirtis pardavimų
srityje (privalumas)



Lankstų darbo grafiką



Nuotolinio darbo galimybę



Noras mokytis ir tobulėti





Geros anglų kalbos žinios
žodžiu ir raštu

Fiksuotą darbo užmokestį (pirmais
metais 1200 - 1800 € bruto) ir priedus,
priklausančius nuo rezultatų



Atidumas, kruopštumas,
motyvacija siekti tikslų



Tobulėjimo ir karjeros galimybes
įmonėje „AGA CAD“ arba tarptautinėje
„ARKANCE“ įmonių grupėje



Pagalba pardavimų vadovui





Klientų duomenų tvarkymas ir
atnaujinimas

Aukštasis / aukštesnysis
išsilavinimas







Bendravimas su esamais ir
potencialiais klientais telefonu ir
el. paštu
Pagalba ruošiant komercinius
pasiūlymus pagal pateiktus
duomenis

SIŪLOME

REIKALAVIMAI

CV ir motyvacinių laiškų lauksime iki 2021 m. birželio 30 d. el. p. cv@agacad.com.
PASTABA: Jūsų asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi UAB „AGA CAD" personalo atrankos vykdymo tikslais.
Plačiau apie tai: http://www.aga-cad.lt/apie-mus/privatumo-politika

Apie mus:
1991 m. įkurta UAB „AGA CAD“ yra BIM procesų diegėja, BIM technologijų kūrėja, CAD ir BIM programinės įrangos platintoja, konsultavimo
ir mokymo paslaugų teikėja BIM profesionalams. Išskirtinės kompetencijos sritys: BIM turinio valdymas ir klasifikavimas, BIM surenkamųjų
pastatų gamybai ir NT skaitmeninei inventorizacijai bei BIM pastatų ūkio valdymui.
Įmonės produktų sąraše – virš 30 įvairias BIM užduotis sprendžiančių programų. Tai didžiausias pasaulyje specializuotų „Revit“ įrankių
rinkinys TOOLS4BIM, kurį sudaro: įrankiai pastatams iš medinio (įskaitant CLT, SIPS sistemas) ir metalinio karkaso (įskaitant fasado
sistemas) projektuoti, surenkamojo gelžbetonio pastatams modeliuoti, inžinerinėms sistemoms kurti ir BIM duomenims valdyti.
Daugiau kaip 13.000 pažangiausių projektavimo įmonių visame pasaulyje (tokių kaip AECOM, ARUP, COWI, GRONTMIJ, RAMBOL ir kt.)
atstovų iš 130 pasaulio šalių naudojasi AGACAD sukurtais ir toliau pagal klientų pageidavimus tobulinamais produktais.

BUILDING BIM TOGETHER

