
 
 
 

 نسق مبيعات ماعالن وظيفة  

  

 
منسق  حول العالم، عن حاجتها  دولية تعمل في مجاالت تجارية مختلفة وهي شركة تجارة عامة تعلن شركة فيرا،

  وبحسب الوصف الوظيفي التالي: بعامودا منطقة عملهافي للعمل لديها بدوام كامل  مبيعات
 

 Coordinator alesS  مبيعات منسق  المسمى الوظيفي:

  شهر  12 مدة العقد:

 العمل والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات العامة في عامودا والقامشلي ، عامودا مقر العمل:

  ويمكن اغالق اإلعالن بوقت أبكر في حال استالم طلبات كافية 2021-07-20 اخر موعد للتقديم:

  مدير المشروع الوظيفي: المدير
 

يمكنكم الحصول على معلومات اكثر عن الوظيفة عبر زيارة صفحتنا الفيسبوك والتواصل معنا على الرابط التالي:  

https://www.facebook.com/ViraCarsRealEstates 

 والقدرات الشخصية المطلوبة   الوصف الوظيفي

 . والعمل ضمن الفريق بطاقة ايجابية  لى تحمل ضغط العمل لساعات طويلة القدرة ع ❖

 . القدرة على التعامل مع اآلخرين والتمتع باللباقة والقدرة على اإلقناع ❖

 أن يكون ملماً بمهارات البيع وعلم النفس في ذات الوقت  ❖

 الجرأة والمرونة من أهم الصفات التي يجب توفرها في مندوب المبيعات الناجح.  ❖

 حسن التصرف والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب.  ❖

 . حول التطورات الجديدة  تقارير يومية إلى المدير المباشر ❖

يملك رغبة قوية بالنجاح والتفوق، ولديه القدرة على التحدي لتحقيق النجاح والتفوق على اآلخرين، وهو مؤمن بما يملكه من   ❖

 قدرات. 

 الشركة وكل منتجاتها وميزات الشركة وما تقدمه من خدمات وعروض للعمالء. أن يملك فكرة كاملة عن   ❖

 أن يعرف مواصفات المنتج الذي يقوم بالترويج له، مزاياه وعيوبه.  ❖

 أي مهمة أخرى ذات صلة بالمنصب حسب طلب المشرفين.  ❖

 يرجى قراءة الوصف الوظيفي بشكل دقيق.

إال   أو وسائل أخرى عملم الخاص للشركة لن يتم قبول ممارسة االعمال باستخدام برامج إن جميع المهام الوظيفية ستكون باستخدام النظا

 .   لتسهيل العمليات البسيطة 

 المطلوبة  االساسية المؤهالت

  ضمن نظام الشركات المتعارف عليهاكمنسق مبيعات  وات سن ثالث  خبرة ال تقل عن ❖

 بتمثيلها. المظهر الجيد الذي يليق بالشركة  التي يقوم  ❖

 (. القامشلي  – عاموداالمعرفة الجيدة بطبيعة المنطقة ) ❖

 مهارة كتابة التقارير االساسية.   ❖

 لكتابة االيميالت outlookخبرة ممتازة في ادارة برامج االوفيس و برنامج    ❖

https://www.facebook.com/ViraCarsRealEstates


 
 
 

 . للغة العربية )بطالقة( واالنكليزية مستوى جيد عاالقل. االتحدث والكتابة ب ايجاد   ❖

 مهارات جيدة في التواصل وإيجاد الحلول المتعلقة بالعمل.  ❖

 المرغوبة  الصفات

 . اقتراح الحلول بشكل مستمر للمشاكل التي قد تواجهها الشركة ➢

 .  ITبمجال المعرفة واإللمام  ➢

 . لديه خبرات سابقة لنفس المجال ➢

 . واسعة بمنطقة العمللديه عالقات  ➢

 

 . عند التقييم لسكان عامودا االصليين فضلية هيسوف يأخذ بعين االعتبار ان اال : مالحظة

الذاتية   سيرتهمارسال  على االشخاص اللذين يجدون أنفسهم مؤهلين بحسب الشروط المذكورة أنفاً والراغبين بالتقدم للعمل

في     Sales Coordinatorمع كتابة عبارة  company.net-CEO@vira   التالي:يد البرلكتروني الى البريد اال عبر

 سيتم إهمال أي رسائل أخرى التضمن الوصف الوظيفي. وصف البريد

, يُفضل تقديم مرجع واحد على األقل لألشخاص المسؤلين في  سيتم االتصال باألشخاص المؤهلين فقط إلجراء مقابلة أولية

 العمل السابق. 

 يعتبر الشخص المقبول في االختبار النهائي تحت االختبار لمدة شهر من العمل في الشركة. 


