
SafeFleet este un software telematic inovator pe piața M2M  (machine-to-machine) din România, 
folosit cu succes de companii din Italia, Polonia, Ungaria și alte țări din zona balcanică.

De peste 20 de ani, SafeFleet oferă clienților soluții de calitate, cum ar  fi monitorizarea  flotelor 
prin GPS, plata taxelor de drum, AMR (Automatic Meter Reading) și plata parcării cu telefonul mobil.

Astăzi avem peste 4000 de clienți  și mai mult de 50.000 de vehicule monitorizate! SafeFleet 
este lider în domeniul telematicii, deținând un procent de 35% din piață!

Descriere

SafeFleet iși mărește echipa de vânzări!

Ești proactiv? Ai experiență în vânzări B2B ?

Ești pasionat de tehnologie?

Dacă da, asteptăm să te cunoaștem.

Apreciem dacă:

   Ai minimum 3 ani de experiență în vânzări.

   Ești posesor permis auto categoria B, 
disponibil pentru deplasări periodice în 
regiunea arondată.

   Ai foarte bune abilități de comunicare, 
prezentare a produselor, planificare, negociere, 
vânzare și analiză.

  Ești o persoană activă, orientată spre 
rezultate și client.

  Atitudine consultativă și ușurință în 
relaționarea interpersonală.

  Capacitate de decizie rapidă și de adaptare 
la schimbările de situații.

   Poți să contribui activ la toate activitățile 
care susțin obiectivele de business.

Reprezintă un avantaj:

   Experiența de lucru cu CRM.
   Experiența de vânzări în domeniul

 tehnologiei.

Vei fi responsabil pentru:

   Reprezentarea produselor companiei 
(inclusiv expozitii, seminarii și alte activități).

  Promovarea produselor, negocierea și 
incheierea contractelor.

   Menținerea portofoliului existent de 
clienți și atragerea de clienți noi.

   Centralizarea informațiilor despre clienți, 
piață și competiție.

   Generarea de rapoarte, înregistrarea 
corespondenței cu clienții intr-o aplicație 
specifică (CRM).

   Menținerea relației cu clienții: prin telefon, 
vizite și suport oferit.

Vei beneficia de:

  Pachet financiar peste nivelul pieței.

  Mediu de lucru internațional.

  Decontăm 50% din cheltuielile:

    - dedicate activităților sportive

    - pentru gradiniță sau after school

    - pentru ochelari sau lentile de contact

  Tichete de masă sau tichete cadou.

  Oferim asigurare medicală privată .

  Oferim traininguri specializate și 
oportunități de dezvoltare personală.

  Activități de Team Building în țară și în 
străinătate.

  Mașină de servici, laptop, telefon mobil.

Reprezentant regional de vânzări 
Locaţie: București

Alătură-te echipei noastre! 

Trimite CV-ul tău departamentului nostru de HR la adresa: andrei.calotescu@safefleet.eu
Sediu central: ETA Automatizari Industriale, str. Gheorghe Dima, nr. 1, 300079, Timișoara

www.safefleet.eu | www.cariere.safefleet.ro


