
Dorim s ă ne extindem echipa: 

Având în vedere dezvoltarea viitoare, o nou ă pozi ție de Director de marketing și 
vânzări a fost creat ă. 

Responsabilit ăți cheie: 

Directorul de marketing și vânzări este responsabil de conceperea și punerea în aplicare a 
strategiei de marketing și vânzări în consultare cu Directorul general și Consiliul de 
administrație. 

Atributii principale: 

• Analiza pieței externe și interne; 
• Dezvoltarea și implementarea strategiei de marketing și vânzări; 
• Dezvoltarea de noi produse; 
• Descoperirea de noi piețe pentru produsele actuale; 
• Identificarea de noi oportunități de dezvoltare a afacerilor în vederea creșterii veniturilor; 
• Revizuirea produselor, serviciilor și piețelor existente, construirea de planuri de afaceri / 
recomandări; 
• Gestionarea, instruirea si energizarea unei echipe de 5 colegi; 
• Reducerea stocurilor; 
• Încurajarea inovației în cadrul companiei; 
• Formularea de strategii și inițiative pentru susținerea obiectivelor de performanță ale 
companiei; 
• Asigurarea coordonării echipelor comerciale și de producție în vederea lansării de noi 
produse 
• Se asigură că toate activitățile comerciale susțin îndeplinirea sau îmbunătățirea țintelor 
bugetare, de costuri, volum și eficiență, în conformitate cu obiectivele de afaceri 
• Asigurarea unui răspuns adecvat al funcțiilor cheie din fabrică pentru respectarea 
termenelor și standardelor de calitate cerute de clienți; 
• Asigurarea unei comunicări eficiente cu clienții, partenerii și furnizorii cheie; 
• Acoperirea funcției PR locale; 
• Atingerea obiectivelor de vânzări. 
 
Profilul ideal pentru candidat: 

• Studii superioare, de preferință, în domeniul Industriei textile și / sau Marketing; 
• MBA va fi considerat un plus; 
• Min. 5 ani de experiență ca manager de marketing / vânzări într-un mediu industrial, de 
preferință textil; 
• Experiență în conducerea de echipe și schimbare; 
• Excelente abilități de analiză a datelor; 
• Dotat cu bune abilități interpersonale și de comunicare; 
• Un leader puternic, capabil să ia cele mai bune decizii; un bun jucător de echipă capabil să 
energizeze și motiveze oamenii să crească; 
• Buna cunoaștere a limbii engleze; 
• Cunoașterea excelentă a suitei MS Office. 
 
Dacă vă regăsiți în această descriere, vă așteptăm cu interes aplicația la: hr@aisa.ro 


