
 
 
 
 

ATENȚIE: Prin aplicarea la acest job, se consideră că avem consimțământul Dvs. implicit pentru procesarea datelor cu caracter 
personal de către MHL, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

 

Reprezentant Vânzări Servicii Logistice | Iași 
 

👉 Ești o fire dinamică, proactivă și sociabilă? 

👉 Prietenii ți-au zis că ai putere de convingere și că ești un bun negociator? 

👉 Ești o persoană deschisă, optimistă, cu spirit de inițiativă? 

👉 Vrei să îți construiești o carieră în domeniul vânzărilor sau poate vrei să-ți consolidezi cunoștințele în 
domeniu alături de profesioniști? 

👉 Domeniul logisticii & transportului de mărfuri ți se pare interesant? 

👉 Ai permis de conducere de minim 1 an de zile, fără evenimente deosebite? 

👉 Ai disponibilitate pentru activitate desfăsurată preponderent pe teren? 

Dacă răspunsul tău la întrebările de mai sus este pozitiv înseamnă că ești persoana pe care o căutăm să 
ne completeze echipa! 

Trimite-ne CV-ul tău pe adresa: angajari@transgor.com sau aplică direct pe site-ul nostru: 
https://transgor.com/ro/cariere/ și vino alături de o echipă de profesioniști, în departamentul de 
Distribuție Mărfuri Paletizate/Pall-Ex din cadrul Transgor Logistik. 
 
Unde vei lucra:  la sediul central TRANSGOR LOGISTIK, în Tomești – Iași, Str. Stupinelor, nr. 41. 
 
Responsabilitatea ta va fi să realizezi următoarele activități, în mod asumat și cu răspundere, pentru a 
genera un impact pozitiv asupra activității noastre: 

• asigurarea prezentării, promovării și vânzării serviciilor logistice pe care compania le oferă; 

• identificarea și contactarea potențialilor clienți în vederea remiterii ofertei, negocierii, încheierii și 

executării contractelor comerciale; 

• menținerea relațiilor cu clienții din portofoliu, acordarea acestora dar și potențialilor clienți de 

asistență din punct de vedere comercial; 

• gestionarea și soluționarea eventualelor situațiilor operaționale neprevăzute ce pot apărea; 

• se asigură de corectitudinea datelor și a prețurilor incrise în documentele comerciale; 

• prioritizarea încărcării mărfurilor paletizate pe camioanelor de distribuție; 

• realizarea obiectivelor de vânzări setate; 

• închiderea procesului de vânzare prin recuperarea în întregime a contravalorii facturilor de la toți 

clienții din portofoliu; 

• elaborarea rapoartelor și a situațiilor specifice de activitate solicitate de management. 

 
Ce beneficii îți oferă acest job: 

• o echipă frumoasă, care îți va fi alături, cu răbdare și întelegere, în procesul de învățare; 

• pachet salarial motivant cu o parte fixă plus bonusuri în funcție de performanță și tichete de masă; 

• laptop, telefon și mașină de serviciu;  

• abonament medical anual la o clinică privată; 

• oportunitatea să îți dezvolți carieră într-un mediu de lucru plăcut, alături de o echipă dinamică și 

profesionistă; 

• cursuri periodice de pеrfеctionаre și activități rеcreаționalе în echipă (tеаm building). 

mailto:angajari@transgor.com

