Somos uma das empresas jovens mais ambiciosas e inovadoras da Suíça, com mais de
200 empregados. Desde 2014, temos vindo a desenvolver e produzir com muito
sucesso estações de carregamento móveis e estacionárias para automóveis eléctricos.
Com o Juice Booster 2, por exemplo, somos o líder do mercado global no seu segmento. Estamos constantemente a expandir esta posição para outros sectores e mercados.
Estamos à sua procura como

ACCOUNT EXECUTIVE
PORTUGAL
(m/w/d)

Gostaria de fazer parte de um "Grande Lugar para Trabalhar"? Nesta função, será o
ponto central de contacto para pedidos de informação dos clientes e reportará ao Director de Vendas Regional para a área atribuída. A pessoa irá gerir uma carteira de
clientes. Gerar uma carteira de novos clientes que lhe permitirá alcançar os objectivos
estabelecidos Ganhe conhecimento do mercado nos seus sectores e concorrentes
para criar o seu próprio plano de conta estratégico Trabalhar activamente com todos
os membros da equipa, bem como com outros departamentos envolvidos nas relações
com os clientes.

Embora tenhamos grandes expectativas, ainda nos divertimos muito no nosso trabalho. Consulte o nosso canal YouTube e veja por si próprio.

Nosotros ofrecemos:
•
•
•
•

Una posición independiente con un alto grado de autonomía
Canales de toma de decisiones muy cortos, con un equipo ocurrente y divertido
Toda una gama de deberes interesantes y diversos
Una oportunidad de ayudar a liderar avances pioneros en una empresa triunfadora

As funções mais importantes serão:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de oportunidades de negocio en el mercado Portugués.
Gestión de oportunidades asignadas del equipo de inside sales
Presentación y DEMO's de producto.
Elaboración de propuesta a medida.
Defensa y negociación de acuerdos comerciales.
Fidelización y seguimiento de cuentas.
dominio del portugués, español y del inglés

Se quiser saber no que se está a meter:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Só se aplica se estiver preparado para fazer o impossível com uma atitude
inabalavelmente positiva. Um emprego na Juice não é uma quinta de pónei.
Connosco, será realmente desafiado. Será recompensado com muita liberdade, competência e responsabilidade. Um diploma não é um impedimento,
mas vedes: julgar-vos-emos pelos vossos actos, não pelos vossos papéis.
A nossa equipa interdisciplinar aqui é flexível, dinâmica, empenhada, imaginativa e divertida. E é exactamente assim que tem de ser se quiser atingir a
melhor forma connosco. Se tudo isto se encaixar, seremos felizes juntos.
Su formación tendrá lugar en Bachenbülach, muy cerca del aeropuerto de
Zúrich. Su lugar de trabajo será en Málaga o en la región.
Carregue os seus documentos de candidatura em alemão ou inglês através
desta ligação.
Se tiver alguma dúvida, por favor contacte
Justin Wettengel, Recrutador, +41 41 41 510 02 19.
Não gostamos de candidaturas padrão, por isso, por favor nomeie o seu CV como
[YourName]_wantsJUICE.pdf. Dessa forma, podemos filtrá-los rapidamente dos que
têm vento longo. E dependemos de candidaturas directas, pelo que não pagamos honorários a agências de recrutamento.

E a propósito: a JUICE acaba de ganhar o prémio "Melhores
Lugares para Trabalhar" pela segunda vez consecutiva. Obrigado
ao nosso excelente pessoal que nos ajudou a alcançar este prémio
em inquéritos anónimos realizados em 2020 e 2021!
haben!
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