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Επαγγελματική εμπειρία

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
Έτος γέννησης: 1979
Τόπος γέννησης: Αθήνα
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Δίπλωμα αυτοκινήτου: Β΄ κατηγορίας

[ 06/2013-σήμερα] Τεχνική εταιρία ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΘΗΝΑ


Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing [01/2016-σήμερα]



Προϊστάμενος Τμήματος Πωλήσεων [06/2013-12/2015]

Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου σε Ελλάδα και εξωτερικό
 Συντονισμός ομάδας πωλήσεων και αναφορά στη διοίκηση της εταιρίας
 Υπεύθυνος διαπραγματεύσεων με νέους συνεργάτες και ενσωμάτωση αυτών στο
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας
 Διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση συμφωνιών με τους πελάτες της εταιρίας
(συμβασιοποίηση συμφωνιών)


[ 07/2012-04/2013 ] Τεχνική εταιρία ENTEC CONTRACTORS ΑΕ ΑΘΗΝΑ


Προϊστάμενος Τμήματος Πωλήσεων [07/2012-04/2013]

Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου σε Ελλάδα και εξωτερικό
Συντονισμός ομάδας πωλήσεων και αναφορά στον εμπορικό διευθυντή και τη διοίκηση της
εταιρίας
 Υπεύθυνος διαπραγματεύσεων με νέους προμηθευτές και ενσωμάτωση αυτών στο
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας
 Διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση συμφωνιών με τους πελάτες της εταιρίας
(συμβασιοποίηση συμφωνιών)
 Συμβασιοποιημένα έργα ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ



[ 11/2010-07/2012 ] Τεχνική εταιρία POSITIVE ENERGY ΑΕ ΑΘΗΝΑ


Προϊστάμενος Τμήματος Πωλήσεων [09/2011-07/2012]



Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου σε Ελλάδα και εξωτερικό
Συντονισμός ομάδας πωλήσεων και αναφορά στον εμπορικό διευθυντή και τη διοίκηση της
εταιρίας
Υπεύθυνος διαπραγματεύσεων με νέους προμηθευτές και ενσωμάτωση αυτών στο
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας
Διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση συμφωνιών με τους πελάτες της εταιρίας
(συμβασιοποίηση συμφωνιών)
Υπεύθυνος για την εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος
Συμβασιοποιημένα έργα ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ
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Μηχανικός Πωλήσεων [11/2010-09/2011]

Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου σε Ελλάδα και εξωτερικό
Αναφορά στον εμπορικό διευθυντή της εταιρίας
 Συμβασιοποιημένα έργα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ



[ 07/2006-08/2010 ] Εμπορική εταιρία ΤΟΤΕΜ ΑΕ ΑΘΗΝΑ


Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογράφησης [06/2007-08/2010]

Υπεύθυνος για την ανάλυση, εγκατάσταση και λειτουργία νέου μηχανογραφικού
συστήματος
 Υπεύθυνος για το reporting της διοίκησης της εταιρίας
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου




Προϊστάμενος Logistics [07/2006-06/2007]





Υπεύθυνος για την αποθήκευση και διακομιδή εμπορευμάτων
Υπεύθυνος για τον έλεγχο των αποθεμάτων της εταιρίας
Διαχείριση παραγγελιών πελατών και ανατροφοδοσία υποκαταστημάτων
Ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρίες 3PL
Διαχείριση στόλου οχημάτων



Τεχνικός ασφαλείας της εταιρίας [07/2006-08/2010]



Υπεύθυνος της εταιρίας για θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας
και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων





[ 02/2001-07/2006 ] Εμπορική εταιρία FASHION PLANET ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ


Υπεύθυνος Μηχανογράφησης [02/2001-07/2006]



Διαχείριση του εταιρικού δικτύου και των εμπορικών εφαρμογών της εταιρίας



Υπεύθυνος Logistics [02/2001-07/2006]

Υπεύθυνος για την αποθήκευση και διακομιδή εμπορευμάτων
 Υπεύθυνος για τον έλεγχο των αποθεμάτων της εταιρίας
 Διαχείριση παραγγελιών πελατών


Σπουδές

[ 1998-2004 ] Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Ειδικότητα: Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 Βαθμός Πτυχίου: 7,40 Λίαν Καλώς
 Διπλωματική εργασία: «Καθορισμός Απωλειών Ισχύος Και Ενέργειας Δικτύων Διανομής
Μέσης Και Χαμηλής Τάσης»


Ξένες Γλώσσες



Γνώσεις Η/Υ





Αγγλικά (First Certificate In English)
Γερμανικά (Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache)
MS Windows, MS Office, SQL, AutoCAD, 4M, PVSYST, ERP εμπορικά προγράμματα
(Galaxy SingularLogic, Entersoft Business Suite), WMS, CRM, Ecommerce
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Δεκέμβριος 2011 « Αντικεραυνική προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» της εταιρίας
Ελεμκο διάρκειας 5 ωρών
 Ιανουάριος 2006 «Σύγχρονο Management» της εταιρίας Exact διάρκειας 15 ωρών
 Νοέμβριος 2005 «Business Plan για μικρομεσαίες επιχειρήσεις» της Ναυτεμπορικής
διάρκειας 15 ωρών
 Απρίλιος 2005 «Logistics Management» της εταιρίας Exact διάρκειας 20 ωρών

Σεμινάρια



Εθελοντισμός



Δασοπροστασία στο Δήμο Πετρούπολης

Συστάσεις



Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
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