
 

Търговски представител ХоРеКа за гр. Ст.Загора 

 

„Искам стабилно бъдеще и вълнуващо настояще!” 

 

Нестле България е част от Нестле Групата – най-голямата компания, производител на храни и 

напитки в света и лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот. Повече 

от 328 000 души в над 80 страни градят своята кариера в Нестле по целия свят. Ако търсите 

вълнуваща и изпълнена с предизвикателства кариера, ще откриете, че с Нестле може да вземете 

повече от живота! 

 

Търговският представител ХоРеКа в Нестле Профешънъл е отговорен за: 

 

 Развиване на търговската мрежа; 

 Активно договаряне на нови клиенти и поддържане на отлични бизнес отношения със 

собствениците и управителите на търговски обекти;  

 Ефективно внедряване на текущите промоционални активности на пазара според 

корпоративните стратегии; 

 Осигуряване на правилно приготовление и отлично качество на напитките в обектите, с 

които работи. 

 

За тази позиция ние търсим личност със следния профил: 
 

 Опит в сферата на продажби е предимство;  

 Силно развити комуникативни умения; 

 Желание за учене и развитие; 

 Средно образование. Висше образование е предимство; 

 Активен шофьор, Свидетелство за управление на МПС кат. "B"; 

 Компютърна грамотност - MS office; 

 Възможност за интензивни пътувания. 

 

Ние предлагаме: 

 

 Възможност за работа в най-голямата международна компания за храни и напитки.  

 Динамична работа и взаимодействие с експерти с разнообразен професионален опит. 

 Възможости за професионално развитие. 

 Трудов договор. 

 Атрактивен пакет от социални продобивки. 

 

Ако сте ориентирани към резултата и за вас постигането на поставените ви цели е не само 

предизвикателство, но и удоволствие и имате желание да станете част от успешен търговски екип 

работещ с топ продукт на пазара, то позицията Търговски Представител ХоРеКа за гр. Ст.Загора и 

региона може би е точно за вас! 

 

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.  

Предоставените от вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД. 

Очакваме кандидатурата ви! 

 

 
 


