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AREA SALES MANAGER 

Esti pasionat de vanzari? Ai experienta in industria electroenergetica?  
 
Iți oferim o oportunitate de cariera excelenta ca Director de Vânzări Regional in Craiova sau Buzău/ 
Bucuresti . Căutam persoane competitive, energice si ambițioase, cu ajutorul cărora sa dezvoltam 
activitatile de afaceri si sa ne extindem portofoliul de clienti. Veti raporta Directorului Comercial si veti 
fi responsabil pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru regiunea pe care o reprezentati.  
 
Despre companie: 

Eximprod este un grup de companii, infiintat in 1994, ce a crescut si s-a dezvoltat datorita unei viziuni 
clare, a unei dorinte de a crea si dezvolta produse intuitive si inovatoare si a unei intelegeri profunde a 
dinamicii pietei energetice. In ultimii 25 de ani cercetarea si dezvoltarea continua, investitiile si 
dezvoltarea in noi domenii de activitate, au facut din Eximprod un grup diversificat cu peste 400 de 
angajati, cu companii dedicate pentru productie de echipamente electrice, servicii de automatizari si 
retele inteligente (SCADA), software, proiecte la cheie, proiectare electrica si dezvoltare de parcuri 
eoliene si solare. 
 
 
Cerinte: 

• Studii superioare; 
• Experienta in domeniu si o buna cunoastere/intelegere a pietei electroenergetice; 
• Disponibilitate de a calatori in mod frecvent -  permis de conducere categ. B; 
• Abilitate de negociere, spirit analitic, orientare catre client; 
• Abilitatea de a lucra singur, dar si in echipa; 
• Abilitati excelente de prezentare si de comunicare; 
• Persoana bine organizata, care invata rapid, energica, cu gandire pozitiva, amabilitate si eficienta; 
• Cunostinte utilizare pachet MS Office – minim nivel mediu; 
• Experienta de a lucra in SAP - constituie un avantaj; 
 
Responsabilități: 

• Responsabil de vanzarile companiei din zona alocata; 
• Mentine/extinde relatia cu clientii existenti, prin identificarea si evaluarea nevoile de business ale 
clientilor; 
• Imbunatateste permanent portofoliul de clienti si promoveaza produsele si echipamentele noastre; 
• Negociază condițiile comerciale, incheie contracte cu clientii si monitorizeaza derularea si finalizarea 
acestora; 
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• Initiaza si face prezentari, precum si alte comunicari cu clientii, atat in mediul online/telefon, cat si fata 
in fata; 
• Colaborează cu diverse echipe interne, inclusiv, dar fara a se limita la proiectare, financiar, marketing; 
• Fidelizeaza clientii prin a fi un consilier de incredere; 
• Mentine in permanenta o atitudine profesionala si orientata spre client. 
 
 

Ce oferim: 

• Schema bonus atragatoare; 
• Cultura organizationala antreprenoriala; 
• Acces la cunostintele si expertiza echipei; 
• Oportunitati de auto-dezvoltare; 
• Bonuri de masa, asigurare medicala, instruire regulata, masina de companie. 
 

Loc desfasurare activitate: Craiova, Buzau/Bucuresti. 
 
Tipul Job-ului: Full time 
 
Asteptam CV-ul insotit de scrisoare de intentie la adresa: recrutare@eximprod.ro, iar la subiectul 
email-ului va rugam sa precizati Area Sales Manager si orasul pentru care optati, din cele trei de 
mai sus. Numai persoanele selectate vor fi contacte pentru interviu.  
 
Pentru mai multe detalii legate de activitatea companiei, vizitati site-ul: www.eximprod.ro 
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