Fii in simBIOză cu CLC!

Te numeri printre cei mai buni? Ești mereu în identificarea de noi oportunități prin care să
înveți lucruri noi și să-ți exersezi talentul alături de profesioniști? Excelent! Hai să ne
cunoaștem! Punem la bătaie un program complex de invățare adaptat nevoilor și pasiunilor
tale ca și Reprezentant Tehnic.
Profilul tău:
• Student/ă în an terminal, masterand/ă sau proaspăt absolvent/ă
• Atitudine proactivă, abilități de negociere, flexibilitate
• Orientare spre rezultate, dorința de a evolua, perseverență
• Orientare către calitatea muncii, responsabilitate, capacitate de planificare și organizare
• Inteligență emoțională
• Bune abilități de interacțiune cu o varietate de categorii de persoane și ajustarea
comunicării în mediul organizațional
• Permis conducere cat. B
Responsabilități principale:
• Răspunde de activităţile de prospectare a clienților din zona alocată, de menţinerea şi
dezvoltarea relației cu aceștia
• Promovarea produselor companiei, a campaniilor de marketing în derulare
• Respectarea politicilor comerciale ale companiei
• Urmărirea execuției și concilierea problemelor
• Promovarea companiei în zona de activitate arondată
Beneficii:
• Salariu motivant + comision corelat direct cu performanța realizată
• Mediu de lucru stimulativ, care promovează evoluția profesională
• Angajator de top, în plină dezvoltare
CLC Bio Innovation este importatorul exclusiv în România și alte 40 de țări, al gamei de
produse LITHOVIT®, fabricate în Germania de către partenerul nostru TRIBOdyn AG.
Misiunea noastră este să oferim valoare și servicii de înalt nivel pentru toți partenerii și
clienții noștri și să punem la dispoziție, pe lângă gama de produse de calitate premium,
metode și termene avantajoase de plată, practici etice de afaceri, profesioniști
experimentați din cadrul echipei noastre, livrări prompte și, nu în ultimul rând, suportul
tehnic acordat tuturor utilizatorilor gamei de produse LITHOVIT®.

Viziunea noastră este să susținem agricultura organică, pe lângă cea tradițională, crezând
cu tărie într-un viitor mai curat și mai bun. Un viitor verde, cât mai BIO.
Valorile noastre reprezintă calitate în produsele pe care le oferim, onestitate în business,
susținerea profitabilițății fermierilor prin generarea unor culturi sănătoase și protejarea
mediului înconjurător.
Produsele din gama LITHOVIT® sunt primele produse cu aplicare foliară care măresc
concentrația de CO₂ din plantă, îmbunătățesc rata fotosintezei prin eliberarea de CO₂ în
interiorul frunzei, intensifică metabolismul plantei, alimentând în același timp plantele cu
macro și micro nutrienți necesari creșterii și dezvoltării sănătoase.
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