
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meil on pikk kogemus, tugev meeskond ja põnevad projektid! 
Tule meie meeskonda ja ehitame koos unistuste kodusid! 

Otsime EKSPORDI MÜÜGIJUHTI,  
kelle ülesandeks on  

klientidega lepingueelsete läbirääkimiste pidamine 
 
Töö sobib Sulle hästi, kui: 

 Sul on eelnev müügitöö kogemus – Sa tead, mis on müük, kuidas seda teha ja Sa tead, et Sa 
tahad seda teha 

 Sa oled loomult “müügi-inimene” – suhtlemine on Sinu jaoks rõõm ja rahulolev klient parim 
saavutus 

 Sa oskad väga hästi kõnes ja kirjas inglise keelt, et igapäevaselt välismaiste klientidega suhelda 

 Sul on soovitavalt ehitusalane või tehniline kõrgharidus – nii oskad Sa klienti nõustada 

 Sa oled valmis välislähetusteks, et klientidega kohtuda ja messidel osaleda 

 Sa avad uksi, lahendad tekkivad küsimused ja viid alustatud asjad lõpuni 

 Sinus on ambitsiooni ja väljakutsed mitte ei murra, vaid innustavad Sind 
 

Sa asud tööle Henri meeskonnas. Henri on Seve Ehituses töötanud 15 aastat ja ta on 
müünud kodu 1000-le perele: “Hea müügijuht on eelkõige see, kes loob kliendiga 
usaldusväärse suhte. Ainult nii usaldab inimene Sulle oma ühe kõige kallima ostu otsuse 
elus üldse – oma kodu ostu.” 

 
Meie pakume sulle: 

 Põnevat müügitööd pakkudes kvaliteetset toodet – Eestis valmistatud puitmaju 

 Võimalust kasvada ja areneda koos meiega – jagame Sulle meie pikka kogemust ja lähme 
koos edasi 

 Rahvusvahelist töökogemust Eesti ettevõttes – sinu põhiline töökoht asub Tallinnas, kuid igas 
kuus on Sul võimalus 1 nädal olla klientidega otsekontaktis välislähetuses 

 Innustavat motivatsioonipaketti – anname Sulle head töövahendidja lisaväärtused, et saaksid 
anda iga päev endast parima 

 Toetavat ja mitmekesist meeskonda–aitame oma töös üksteist, meie seas on erinevast 
rahvusest inimesi ja 15% meie töötajatest on kurdid 

 

Toetame ka Eestimaa lapsi: 3. augustil toimub IRONMAN Tallinn triatloni eelõhtul Seve 
Ehituse heategevusjooks. www.lastefond.ee/ironman 

 
Anna endast märku hiljemalt 15. augustil: anni@seve.ee 

Lisainfo: 66 45 841 / Anni Paves, personalijuht 
www.seve.ee 


