Oletko avainasiakkuuksien ammattilainen, jolta löytyy yrittäjähenkistä asennetta ja kiinnostus
mielenkiintoista logistiikkaratkaisujen alaa, sekä kansainvälistä liiketoimintaa kohtaan. Tartu rohkeasti
haasteeseen, voit olla etsimämme Key Account Manager!

KEY ACCOUNT MANAGER FINLAND, BALTICS & POLAND
Etsimme tällä hetkellä asiakkaallemme K.Hartwalille Key Account Manageria. Tässä roolissa pääset
työskentelemään avainasiakkuuksien parissa kansainvälisessä organisaatiossa. Tehtävänäsi on sinulle
osoitettujen asiakkuuksien kasvattaminen, sekä tulevaisuuden tarpeiden kartoitus. Rooli pitää sisällään mm.
tarjouskannan hallintaa, sekä yhteishankkeiden läpivientiä yhdessä Suomen, Baltian ja Puolan asiakkaiden
kanssa.
Key Account Managerina raportoit suoraan liiketoimintajohtajalle, ja asiakkuutesi keskittyvät johtaviin
päivittäistavarakaupan- ja elintarvikealan yrityksiin. Tehtävä sisältää myös uusien asiakkaiden kontaktointia,
tapaamista, sekä tarvekartoitusta. Yhdessä K.Hartwallin organisaation tuella tunnistat asiakkaiden haasteet
ja olet avainroolissa ratkaisemassa heidän tarpeensa logistisissa ratkaisuissa.
Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää myyntiotetta sekä aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista
tehtävistä esimerkiksi myynnin, logistiikan tai projektihallinnan tehtävistä. Toivomme että olet työotteeltasi
itseohjautuva ja viihdyt loistavasti asiakkaiden kanssa sekä neuvottelutilanteissa. Aiempien myyntinäyttöjen
lisäksi toivomme sinun olevan analyyttinen ja toimeen tarttuva persoona, jolta löytyy kyky pitää monia
lankoja käsissään. Tehtävä vaatii sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.
Tehtävä tarjoaa sinulle avainroolin kasvavassa kansainvälisessä organisaatiossa, vähittäistavarakaupan ja
meijeriteollisuuden sekä teollisuuden sisälogistiikan parissa. Yritys on tavoitteellinen ja arvostaa oikeaa
asennetta, joka näkyy vahvasti palkitsemisessa ja työn tunnustamisessa. Työpaikka sijaitsee Sipoossa. Paikka
täytetään suorarekrytointina ja K.Hartwall solmii työsopimuksen suoraan valitun henkilön kanssa.
Mikäli kiinnostuit, haethan tehtävään oheisen hakulinkin kautta nopeasti
https://careers.barona.fi/tyopaikka/5dd527577f24f4002000f4bc/, käsittelemme hakemuksia jo
hakuaikana ja tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Lisätietoja tehtävästä antaa Baronan
rekrytointikonsultti Julia Harjula (julia.harjula@barona.fi, 046 923 4517).

Yrityksestä:
K. Hartwall is a privately-owned company with a global scope. We are the most professional and preferred
supplier of returnable load carriers’ solutions. Our products consist of returnable load carriers used by
retail, beverage, logistics, dairy and lean manufacturing companies. The company was founded in Finland in
1932 and has 210 employees globally and turnover of ca 70 million €. We have customers in more than 65
countries throughout the world and local sales presence in 20 countries.

K.HARTWALL OY AB
Kay Hartwallin tie 2
01150 Söderkulla
FINLAND

Phone +358 9 413 1833
Fax +358 9 272 1484
www.k-hartwall.com

Registered office: Sipoo
VAT No. FI15797964

