ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ
Προσωπικές πληροφορίες
Ημερομηνία Γέννησης: 18 Νοεμβρίου 1989
Ιθαγένεια: Ελληνική
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Έμπειρος επαγγελματίας με μεγάλη εκτίμηση για την ικανοποίηση του πελάτη και την
πρόοδο της εταιρείας. Πολύτιμο μέλος της ομάδας με στοχαστική και προσιτή
συμπεριφορά. Έμπειρος στα οικονομικά και logistics από την ανάπτυξη έως την
υλοποίηση.

Επαγγελματική Εμπειρία

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 – ΣΗΜΕΡΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ, AEGEAN OIL
• Προετοιμασία τελωνειακών εγγράφων και διασφάλιση ότι οι αποστολές πληρούν τις
προϋποθέσεις βάση των νόμων σε ισχύ για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και εξαγωγής
αγαθών.
• Υπολογισμός πληρωμών δασμών και τιμολογίων που οφείλονται στις αποστολές.
• Προσέγγιση και λύση εργασιακών προβλημάτων με πρωτοβουλία και γνώση
Επιμελητείας.
• Υποστηριζόμενη ομάδα με εξειδικευμένη διοικητική υποστήριξη, αρχειοθέτηση όλων
των αρχείων και συντονιστικά ραντεβού.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, COCA COLA HBC


Υπεύθυνος για τη δημιουργία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των

προϋπολογισμών για τις εταιρείες Lavazza, Τσακίρης και Chilled Rebates.
• Δημιουργία Κωδικών Προμηθευτών, Συμφωνιών και τη διευθέτησή τους σύμφωνα με
πολιτικές σε συνεργασία με την Ομάδα Πωλήσεων για τη διασφάλιση των όρων των
συμφωνιών.
• Αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα για την επίτευξη των καθημερινών στόχων
για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018,
ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, COCA COLA HBC


Υπεύθυνος για την οικονομική ανάλυση της εξαγοράς των χρησιμοποιημένων
μηχανών καφέ Lavazza.



Ενοποίηση δεδομένων και υλικοτεχνική υποστήριξη για το Campari.



Συμμετοχή στην ομάδα με εξειδικευμένη διοικητική υποστήριξη, αρχειοθέτηση
όλων των αρχείων και συντονισμός των ραντεβού.



Ενίσχυση της ομάδας με σκοπό να χειριστεί εργασίες μεγάλου όγκου θέτοντας τις
σωστές προτεραιότητες και εργασίες για την οργάνωση προμηθειών.



Αύξηση της απόδοσης διατηρώντας τους χώρους εργασίας καθαρούς και
τακτοποιημένους.

Εκπαίδευση


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Διεθνές Εμπόριο, μεταφορά, αποθήκευση και
Επιμελητεία, από το πανεπιστήμιο JOHN MOORES, Λίβερπουλ, Ηνωμένο
Βασίλειο.



ΠΤΥΧΙΟ: Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, από το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα, Ελλάδα

Δεξιοτήτες


Επίλυση σύνθετων προβλημάτων



Ενοποίηση δεδομένων και υλικοτεχνική υποστήριξη



Δεξιότητες πληροφορικής για εργασία με υπολογιστή



Συστήματα κρατήσεων και πληρωμών



Γνώση Microsoft Office



Orian ERP



Microsoft Outlook



Άριστες γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας



Γνώση SAP

Γλώσσες
Ελληνικά - Μητρική Γλώσσα
Αγγλικά - Άπταιστα
Γαλλικά - Καλή γνώση

