
 

Η εταιρία TESCOSMETICS Α.Ε. αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της ALFAPARF MILANO  
με έδρα το Μαρούσι, δραστηριοποιείται στην αγορά ειδών κομμωτηρίου με 
αντιπροσωπείες κορυφαίων Ιταλικών οίκων, όπως η ALFAPARF Milano. Η εταιρία 
είναι θυγατρική της TESCO GROUP A.E., ενός Ελληνικού επιχειρηματικού Ομίλου με 
πολυσχιδείς δραστηριότητες και παρουσία 60 ετών στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία 
επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση: 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ  

 

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα: 

• Διοίκηση ομάδας πωλήσεων (οργάνωση, στοχοθέτηση, καθοδήγηση, 
εκπαίδευση, ανάπτυξη, παρακολούθηση απόδοσης) 

• Κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση ετήσιου προϋπολογισμού πωλήσεων 
• Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και πελατολογίου της εταιρίας στο κανάλι 

κομμωτηρίων  
• Έρευνα, αξιολόγηση, σχεδιασμό και υλοποίηση διείσδυσης σε εναλλακτικά 

κανάλια 
• Έρευνα, ανάλυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς 

και του ανταγωνισμού και κατάθεση προτάσεων και βελτιωτικών ενεργειών 
• Παρακολούθηση του κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης, εφαρμογή της 

εταιρικής πιστωτικής πολιτικής και διασφάλιση της είσπραξης απαιτήσεων 
• Διαχείριση και παρακολούθηση των σχέσεων με τους ξένους οίκους 
• Σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης πελατών 
• Κατάρτιση μηνιαίων αναφορών, εισηγήσεων / προτάσεων και βελτιωτικών 

ενεργειών προς τη Διοίκηση του Ομίλου 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Marketing 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) 
• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, κλπ.) 
• Εμπειρία 5 ετών στις Πωλήσεις καλλυντικών και/ή ειδών κομμωτηρίου(κατά 

προτίμηση)  
• Εμπειρία 3 ετών στη Διοίκηση Ομάδας Πωλήσεων 



Επιθυμητά Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Δεξιότητες: 

• Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
• Υπευθυνότητα και συνέπεια 
• Ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
• Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, όρεξη για πωλήσεις και 

δυνατότητα ταξιδιών 
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
• Προσανατολισμός στους στόχους και το αποτέλεσμα 
• Πελατοκεντρική προσέγγιση  
• Ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης ομάδας 

 

Η Εταιρία προσφέρει: 

• Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών (bonus) αποδοχών   
• Προοπτικές εξέλιξης σε έναν εύρωστο Ελληνικό Όμιλο με πολυσχιδείς 

δραστηριότητες 
• Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας 
• Συνεχή εκπαίδευση 
• Εταιρικό αυτοκίνητο 
• Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
• Λοιπό πακέτο συμπληρωματικών παροχών, αντίστοιχο της θέσης 

Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

personnel@tesco.gr αναγράφοντας ως θέμα ref: TESCOSMETICS – Διευθυντής 

Πωλήσεων Δικτύου Κομμωτηρίων, το αργότερο μέχρι Δευτέρα 21/10/2020 . Όλα 

τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.  

Παράκληση: ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 


