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Contact

Kärcher este lider de piață la 
nivel mondial pentru sisteme 
de curățare, produse și 
servicii; Karcher reprezintă 
calitate, inovație și 
durabilitate. Datorăm succesul 
nostru oamenilor, care 
demonstrează angajamentul 
lor în �ecare zi în numele 
companiei și a produselor 
noastre.
Ca și companie de familie, cu 
structuri corporatiste bine 
de�nite, oferim perspective 
de carieră excepționale. 
Provocările profesionale 
interesante și oportunitățile 
transferului de cunoaștere 
oferă o platformă perfectă 
pentru plani�carea carierei și 
a dezvoltării personale.
C utam angaja i implica i i ă ț ț ș
dedica i care apreciaz  munca ț ă
î ș î ăn echipa i care mpreun  cu 
noi, livreaz  ceea ce face ă
Karcher special- performan a ț
de excelent , f r  excep ii.ă ă ă ț  
Clienții nostri sunt satisfăcuți 
și entuziaști!

Asistent Suport Vanzari -Operare SAP 
Cerințe

Rezolvă probleme de diferențe 
apărute la livrări sau retururi
Urmarește comenzile în SAP inclusiv 
deblocare comenzi clienti:
Veri�că plătile și liniile de credit ale 
clienților dacă este cazul și se 
încadrează în limitele setate.
Veri�că în SAP tranzacțiile după 
�ecare încărcare a comenzilor.
Întocmește și gestionează 
contractele de vânzare-clienți �nali,
Întocmește comenzi, credit note, 
proforme, facturi, facturi de bonus
Urmărește respectarea condițiilor în 
derularea a contractelor cu terții
Urmărește încasările facturilor emise
Încarcă și efectuează modi�cări în 
SAP la /Condiții/date Clienți
Înregistrare bonus în SAP
La facturare informează periodic 
clientul asupra soldului (sume plătite 
în plus sau neachitate-rest de plată)
Gestionează documentația pentru 
licitații

Responsabilități 

Formare la nivelul companiei și 
internațional
Reale oportunități de dezvoltare a 
unei cariere într-un mediu 
profesionist, alături de o echipă 
dinamică și de succes
Pachet salarial și mediu de lucru 
atractiv.

Domiciliul: București
Studii : Economice medii/superioare
Experiență în domeniul:logistică – 
suport vânzări  de minim 3 ani
Experiență pe un post similar: 1an
Cunoștințe de limbă engleză nivel 
mediu (lb. germană reprezintă un 
avantaj).
Cunoștințe solide PC (Of�ce: Word, 
Excel, Powerpoint, Outlook).
Cunoștințe solide SAP - obligatoriu
Cunoștințe reglementări legale 
p r iv ind  �uxu l  de  documente 
achiziție-livrare mărfuri.
Bune abi l i tăț i  de comunicare, 
capacitate de analiză și sinteză
Inițiativă, orientare către lucrul cu 
cifre
Focus pe obiective și rezultate, spirit 
analitic, obiectivitate

Ce oferim

EȘTI KARCHER CU ADEVĂRAT?

Îmi place să
lenevesc adesea

Vreau să-mi folosesc pasiunea 
pentru a face treaba bine

Joburile excepționale caută oameni excepționali! Avem nevoie de suportul și 
experiența ta în București la sediul Karcher România.


