
Dacă ești în căutarea unui loc de muncă atractiv și ești pasionat de 
camioane, trimite-ne CV-ul tău la office@briaris.ro  

 
Îti oferim, pe lângă șansa de a avea un câștig stabil și posibilitatea de a te 

specializa direct la locul de muncă.  
Vei avea alături de tine o echipă de oameni dedicați de la care poți învăța 

tehnici de vânzare și detalii tehnice, poți vedea cum funcționează un camion, 
un autobuz sau chiar un utilaj de construcții, iar dacă ai permis de conducere 

categoria B, C și/sau D, le poți testa direct. 

Descrierea jobului 

Vânzare autovehicule comerciale și echipamente de construcții - necesar 

însușirea următoarelor informații: 

• cunoașterea fișelor tehnice a produselor pe care urmează să le vindeți 
• învățarea tehnicilor de vânzare 

• prospectarea pieței în zona alocată și identificarea oportunităților de 

afaceri 
• identificarea și contactarea potențialilor parteneri de afaceri, 

prezentarea organizației, a produselor și serviciilor pe care le oferim  
• consilierea acestora și propunerea de soluții tehnice adaptate nevoilor 

lor  
• întocmirea ofertelor tehnice/comerciale 

• negocierea prețurilor 
• propunerea unor soluții de finanțare 

• efectuarea vizitelor periodice la clienti sau menținerea legăturii cu 
aceștia 

• informarea clienților despre promoțiile în vigoare  
• monitorizarea concurenței și a prețurilor și urmărirea tendințelor pieței 

• desfășurarea activității în așa fel încât să vă atingeți obiectivele 
comerciale care vi se vor stabili  

 

 
Beneficii oferite: 

• pachet salarial atractiv 
• posibilitatea dezvoltării personale și profesionale (+ traininguri) în 

cadrul unei companii în plină dezvoltare 

 

Cerințe: 

• Absolvent Universitatea Politehnică Bucuresti - Facultatea de 

Transporturi (nu este condiție eliminatorie) 
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• Cunoasterea unei limbi straine – engleza, italiana, germana (nu este 

condiție eliminatorie) 

• Cunostințe utilizare PC 

• Permis de conducere categoria B 

• Permis de conducere categoria C și D – nu este condiție eliminatorie, 

constituie avantaj 

• Disponibilitatea de a călători în afara județului de domiciliu 

• Abilități de comunicare și negociere 

• Capacitate de planificare și organizare a activităților 

• Deprinderea de a lucra în echipă. 

BRIARIS este o companie românească înființată în anul 1992.  

Avem 30 de ani de experiență pe piața vânzărilor de camioane și suntem cel mai vechi și cel 

mai apreciat dealer IVECO din România. Avem 6 sedii pe teritoriul tării – centre de vânzare 

și service în București, Craiova, Vâlcea, Alba, Târgoviste și Cluj și ne dorim să ne mărim 

echipa. 

În portofoliul de vehicule și utilaje pe care le comercializăm sunt: IVECO, IVECO Bus, ASTRA 

Truck – vehicule de mare tonaj specializate și în transportul agabaritic, Ok Trucks – vehicule 

rulate certificate IVECO și WEYCOR by Atlas – utilaje de construcții. 

 


