
Сайт поиска работы №1 в Украине

Резюме от 9 апреля 2022

Карпенко Дмитро

Менеджер по продажам, 13 000 грн
Полная занятость.

Возраст: 22 года

Город: Винница

Контактная информация
Телефон: 098 623-54-73

Эл. почта: karpenkodima99@gmail.com

Опыт работы

Менеджер з продажу

с 01.2021 по 04.2022 (1 год 3 месяца)
ТОВ "ДЕКОПЛАНТ"

Образование

ВНТУ

Транспортні технології на автомобільному транспорті, Винница
Высшее, с 2019 по 2021 (2 года)

Профессиональные и другие навыки
 Навыки работы с компьютером

https://eu.docworkspace.com/d/sII3elrihAZqoxpIG



Дополнительная информация
Інформація про себе для роботодавця:

[ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД РОБОТИ]

Мені 22 роки, я поки не можу похвалитись великим стажем роботи, однак станом на
квітень 2022 року вже маю 1 рік досвіду роботи в розвиненій і структурній Україно-
Голландській компанії ТОВ "ДЕКОПЛАНТ"що спеціалізується на вирощуванні та 
оптовій реалізації високоякісного посадкового матеріалу в Україні та за кордоном в 
різних каналах збуту.

Зокрема в мої обов'язки, як менеджера з продажу, входила робота з клієнтами в 
закріплених регіонах в каналах: Retail, Post, Prof.

Крім того, я виконував функції логіста, шукаючи транспорт за складеними 
маршрутами для відвантаження продукції клієнтам,чи задля отримання продукції та
сировини від партнерів і постачальників.

Серед досягнень, які мені вдалося здобути за цей період роботи:

 розширення клієнтської бази✓

 збільшення обсягів продажів порівняно з попереднім сезоном✓
 (порівняно з проведеною роботою менеджером до мене)

 Успіх в роботі з дебіторською заборгованістю, а саме - відсутність дебіторської ✓
заборгованості за результатами торгових сезонів серед моїх клієнтів.
Без зайвої скромності, маючи прямий коментар від керівництва, зауважу,що став 
першим менеджером, якому вдалось досягти успіху в цьому показнику за 
18 років існування компанії

Підводячи підсумок, можу стверджувати, що мені пощастило попрацювати в 
злагодженому колективі професіоналів, та залишити після себе не тільки гарне 
враження, а й конкретні якісні результати.

[МОЇ ЯКОСТІ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ В РОБОТІ]

В роботі я дотримуюсь такого принципу : "Завжди відповідально та з максимальною
віддачею підходь до поставлених задач, а ще краще став їх собі сам!"



Буду відвертим, я переживаю за результат, бо в першу чергу, це питання мого 
успіху, ну і також - це складова успіху компанії в цілому,що для мене є важливим.

Якщо я не вірю в "справу" чи цінності компанії - я не досягну тут успіху!

Для мене важливо відчувати причетність і бути рівноцінним "гравцем в команді". 
Завдяки розвиненим навичкам комунікації, я швидко адаптуюся в колективі і 
відчуваю себе впевнено.

Готовий до навчання та обміну досвідом.
Відкритий до всього нового та перспективного.

[МОЇ ХОББІ]

Я маю кілька захоплень.

1) Футбол - про нього готовий спілкуватись годинами, подобається аналізувати гру, 
та знаходити закономірності. 
Це більше ніж просто гра, і для себе завжди є що підмітити.

2) Я "для душі" полюбляю співати та грати на гітарі, не завжди знаходжу для цього 
час, але в компанії друзів інколи виходить попрактикуватись.

Резюме кандидата размещено по адресу: www.work.ua/resumes/8198488
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