
 

      Sales Support  
           (engleză)  |  Iași 
                                

 
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 

             

            Pe cine căutăm ? 

Suntem în căutarea unei persoane entuziaste care să contribuie și să genereze noi vânzări pentru 

compania noastră in cadrul Departamentul Expediții Internaționale din Iași. 

  

Ce competențe personale și profesionale sunt necesare? 

→ Capacități foarte bune de comunicare și relaționare, perseverență, persuasivitate, o atitudinea 

proactivă, focusul pe interlocutor în cadrul discuțiilor și orientare către rezultatul urmărit; 

→ Experiența anterioară pe un post asemănător / telesales de minim 6 luni sunt obligatorii; 

→ Cunoștințele, la un nivel avansat de  limbă engleză  ( scris, vorbit) și de utilizare a  

programelor software de bază (MS Office, Windows); 

           Constituie un avantaj : 

→ Cunoștințe în utilizarea platformelor: Bursa Transport, TimoCom, etc; 

→ Cunoștințe de limba italiană, germană, spaniolă, franceză. 

           Taskuri: 

→ Prospectarea partenerilor potențiali (clienți, cărăuși) și identificarea persoanelor de contact 

resposabile de achiziții/logistică în cadrul societăților respective; 

→ Contactarea partenerilor potențiali pentru a le prezenta serviciile noastre și a genera noi 

oportunități de business; 

→ Recontactarea partenerilor mai vechi, cu care nu s-a mai lucrat de ceva vreme, în vederea 

reactivării colaborării cu aceștia; 

→ Contactarea partenerilor de business existenți pentru menținerea bunelor relații cu aceștia, 

respectiv pentru preluarea pulsului actual al pieței; 

→ Cercetarea pieței pentru a înțelege necesitățile de transport ale clienților și stabilirea, în 

termeni generali, a condițiilor de colaborare cu aceștia; 

→ Introducerea datelor în sistem, actualizarea în permanență a bazei de date și generarea 

rapoartelor de activitate;            

            Există posibilitatea de dezvoltare? 

      În mod sigur! Odată cu îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor te vei putea alătura               

      echipei operative de expeditori internaționali. 

 

           Care sunt beneficiile pe care le oferim? 

→ Creșterea progresivă a veniturilor lunare, în funcție de rezultatele obținute; 

→ Bonuri de masă & decontarea parțială a transportului ; 

→ Abonament medical anual la o clinică privată; 

→ Short-Friday și posibilitatea de a lucra din orice locație Transgor Logistik ( Iași- București-Cluj- 

Brașov ); 

→ Lucrul în sistem hybrid ( după primele 6 luni de activitate ); 

→ Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale; 

→ Loc de muncă stabil și oportunitatea să îți dezvolți carieră într-un mediu de lucru plăcut, 

alături de o echipă dinamică și profesionistă. 


