
 

 

H ROLCO-BIANIΛ A.E., η μεγαλύτερη βιομηχανία απορρυπαντικών, στα πλαίσια της 
συνεχούς και συστηματικής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών της, αναζητά 
δυναμικά στελέχη στο τμήμα Πωλήσεων για την θέση του: 

 

BUSINESS DEVELOPER 
 Για την Νότια Ελλάδα με έδρα την Αττική  

και 

 Για την Βόρεια Ελλάδα με έδρα την Θεσσαλονίκη 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Έχει την ευθύνη υλοποίησης της εμπορικής πολιτικής, για τα προϊόντα της εταιρείας, 
στα σημεία πώλησης, με στόχο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην 
περιοχή ευθύνης του. 

 
ΠPOΣONTA 

 Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 

 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη) 

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Καλή γνώση των προγραμμάτων MS-OFFICE 

 Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 

 Άδεια οδήγησης 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

 Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, αναλυτικής σκέψης 

 Εστίαση στο Στόχο και στο Αποτέλεσμα 
 
Γιατί να έρθετε στην ομάδα 
Στην Rolco σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την αξία του καθενός και αποδεικνύουμε 
έμπρακτα την πεποίθηση ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο. 
Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε στους εργαζόμενους: 

 Προγράμματα εκπαίδευσης με στόχο την συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους 

 Ευκαιρίες εξέλιξης 

 Ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών και παροχών βάσει των πιο σύγχρονων 
συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης 

 Σύγχρονη ομαδική ασφαλιστική και νοσοκομειακή κάλυψη 

 Προσωπική εκπτωτική κάρτα προϊόντων ROLCO 



Προσλαμβάνουμε και προωθούμε ανθρώπους με κριτήριο όχι μόνο τα προσόντα, και 
τις ικανότητες τους αλλά και την θέλησή τους για συνεχή βελτίωση και όρεξη για 
δουλειά.  
 
Θέλουμε ανθρώπους που θα συμβάλουν στο όραμά μας, να λειτουργούμε όλοι μαζί 
σαν μία ομάδα με ένα στόχο και ένα όραμα που θα μας εξασφαλίζουν την επιτυχία. 

 
Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με 

μια συνοδευτική επιστολή περιγράφοντας γιατί θέλετε να δουλέψετε μαζί μας και 

γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η για την θέση έως 10/05/2019, σημειώνοντας τον κωδικό 

BD0419  στο fax: 210 3426171 ή στο e-mail: hr@rolco.gr 

 

 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 

 
Στέλνοντας το βιογραφικό σας, δίνεται συγκατάθεση κατά την έννοια του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την επεξεργασία των στοιχείων 
σας και την τήρησή τους για διάστημα 6 μηνών. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα 
ανακλήσεως της συγκαταθέσεώς του οποτεδήποτε, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης ή/και διαγραφής των στοιχείων του. Για πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά σας και την Πολιτική Απορρήτου μας ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας 
www.rolco.gr  


