Hledá se Key Account Manager/ka s citem pro industriální design
Jsme Industry Studio.
To je tým tří kluků (a dvou holek), kteří už pár let vymýšlejí, jak se dá beton zpracovávat
do netradičních produktů. Děláme hned na několika zajímavých projektech, ale naše srdce bije
pro beton. Zaměřujeme se hlavně na výrobu originálních betonových šperků. A jelikož se projekty
a nové nápady kupí, hledáme pro naši zavedenou značku někoho, kdo nám pomůže jak s péčí
o stávající obchodní partnery, tak se získáváním partnerů nových.
Jsi to Ty?
Jsi nadšený a akční člověk, který je ochotný učit se stále novým věcem? Rád přispíváš svou
troškou do mlýna a nebojíš se prezentovat vlastní nápady a připomínky? Máš rád výzvy? Chtěl bys
jednou rozjet vlastní projekty? Jsi připraven převzít zodpovědnost za svou část projektu a podílet
se tak na dalším vývoji značky? Pokud jsi navíc ještě komunikativní a proaktivní s citem pro design,
pak jsi naše eso!
Co budeš dělat?
Máš se stát klíčovou posilou pro náš tým se sídlem v Brně. Máme spoustu stálých a ještě víc
potenciálních obchodních partnerů, ale přes všechny projekty, které teď máme, o ně nestíháme
pečovat. A přesně tohle by tak byla role pro Tebe.
Co budeš dělat na denní bázi?
- komunikovat s klienty, customer service - udržovat a rozvíjet dlouhodobé vztahy s klíčovými
zákazníky
- podpora business developmentu, včetně reportování - např. expanze do zahraničí
- analyzovat příležitosti pro současné klienty a navrhovat zlepšení spolupráce
- evidovat a odesílat zásilky pro klienty
- project management - budeš mít na starosti vlastní projekty, o které se budeš starat, samozřejmě
s naší podporou
- vykovávat operativní úkoly
- podpora vedení
- a taky neustále přinášet vlastní nápady na zlepšení a připomínkovat stávající stav, protože jen tak
se značka bude posunovat stále dál!
Pokud myslíš, že by Tě práce s námi bavila a zajímala, pošli nám prosím životopis a pár vět,
proč bys u nás chtěl/a pracovat na vasek@industryjewels.cz.
Na stejné adrese zároveň zodpovíme všechny tvoje případné dotazy.
Budeme se těšit!
tým Industry Jewels

www.industryjewels.cz

