
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Just siina, alles lõpetanud elukutseomandamist noormees, 
oled oodatud meie tiimi 

MÜÜGIMEHENA 
 
 
MIDA TEHA? 

• Esitluste läbiviimine, reklaami- ja müügi toodete ja teenuste olemasolevatele 
ja potentsiaalsetele klientidele (põhiliselt haridus valdkonnas, riiklikutes asutustes ja arhitektide, 
projekteerijate büroodes) 
• Korraldada iseseisvalt kohtumisi olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega. 
• Luua, arendada ja säilitada positiivseid äri- ja kliendisuhteid. 
• müügi- pakkumiste, leppingute, ostu dokumentide ettevalmistus ja nende prosesside täitmine. 
• pidev arenguprotsess, et olla kursis viimaste toodete uudistega  
 
MIDA OOTAME? 
• Vastutustunne, algatusvõime, oskus töötada nii individuaalselt kui ka meeskonnas, sihikindlus. 
• hea suhtlemisoskus kirjavahetuses ja kõnekeeles. 
• Hea veenmisoskus. 
• juhiload B kategooria 
• suurepärane eesti keele oskus, soovitav hea inglise keele oskus 
• kasuks tuleb müügioskus, aga pole nõutav 
 
MIDA PAKKUME? 

• fikseeritud bruto põhipalk: 934 aga lisaks magus müügi bonus. Kui jõuame emaettevõte 
tasemele,fikseritud palkade ja boonuste tõus. 
• sotsiaalsed ja tervise garantiid. Loome tervisedendusliku keskkonna arvestades sinu arvamust.  
• ilus auto firma logoga, uue telefoni ja läpaka valid ise 
• inglisekeelsed koolitused, et olla prof müügitöös ja klientidi otsingus. 
• Esindatud kaubamärkide ja tootjate toodete koolitus. Tervisedendusliku visiooni põhireglited. 
• Kodukontor koosolekuplatvormi võimalustega (Microsoft Teams jne) määramata ajaks vastavalt 
praegusele olukorrale 
 
Ootan Sinu CV! Certes.ee CEO Viktoria Paal email teel: viktoria@certes.ee .Helista julgelt ja 

vastan küsimustele: +372 555 37274. Rohkem firmast www.certes.ee 
 
MIKS VALIDA CERTES.EE? 
 

Certes.ee on läti firma tüter ettevõte. Meie eesmärk on mitte ainult pakkuda ergonoomilisi ja 
interaktiivseid lahendusi, kuid ka jagada 10aastast ema ettevõte kogemust. Soovime suurendada 
teadlikust kuidas ergonoomolised lahendused muudavad inimeste töö ja igapäevaelu lihtsamaks ja 
tervislikumaks. Inimeste kehalise arengu ja heaolu edendamiseks ning nende kehaliigutuste 
piiramise vältimiseks valmistab saksa ettevõte A2S ainulaadset kvaliteetset ergonoomilist mööblit. 
Nende Pagholzi mööblisari, mille nimi viitab mööblis kasutatavale materjalile, on tõepoolest eriline. 
Pagholz on looduslikest materjalidest valmistatud komposiitmaterjal: vaiguga immutatud 
pöögispoon, mida toodetakse suurel rõhul ja kuumusel. 
Oleme ainulaadsed, pakkudes täielikku valikut teenuseid: uurimistöö, nõustamine, kavandamine ja 
konstrueerimine, valmislahenduste juurutamine, müügijärgne tugi ja teenindus. 


