Podkarpacka Tablica Ogłoszeniowa

Sprzedawca / Doradca Klienta Rtv/agd - Sędziszów Małopolski
http://https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9841aa0e6c0d4bdcb051a0192219e35f

Interesujesz się technologią i starasz się być na bieżąco? Chciałbyś, by sprzedaż była dla Ciebie czymś więcej
niż tylko pracą? Podziel się z nami swoim entuzjazmem i doświadczeniem - zostań Ambasadorem jakości w
Neonet!
To My tworzymy zespoły pasjonatów, pełnych zaangażowania i optymizmu, dlatego dołącz do najlepszych zespołów sprzedażowych w Polsce - to nie przechwałki,
mamy na to dowody! Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko: Doradca Klienta Miejsce pracy: Sędziszów Małopolski Co dokładnie będzie
należeć do zakresu Twoich obowiązków? - śledzenie najświeższych nowinek ze świata współczesnej technologii, a następnie dzielenie się wiedzą o nich z
Klientami - zdobywanie doświadczenia w najpotężniejszej współcześnie dziedzinie - w handlu, dzięki szkoleniom i codziennej pracy w sklepie - obsługa Klientów
oraz pomoc w doborze najlepszego dla nich sprzętu – takiego, który sprawi, że poczują się komfortowo nawet podczas rutynowych, codziennych czynności aktywna sprzedaż oraz realizacja założonych planów sprzedażowych, która przekłada się na wysokość Twojej premii - jako członka zespołu - budowanie
pozytywnych relacji ze współpracownikami Jeśli: - jesteś pasjonatem elektroniki, chętnym poznawania coraz to nowszych technologii - wyzwania działają na
Ciebie motywująco i dążysz do ich realizacji - praca z ludźmi to Twój żywioł, a kontakt z Klientem nakręca Cię do działania - jesteś zmotywowany, nie umiesz
„usiedzieć w jednym miejscu” i zarażasz swoim pozytywnym podejściem innych :) nie wahaj się – APLIKUJ! Wybranym Kandydatom oferujemy: - umowę o
pracę bez okresu próbnego - atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników sprzedaży - możliwość rozwoju zawodowego według określonych ścieżek
kariery - szkolenia adaptacyjne, produktowe, sprzedażowe i menadżerskie - konkursy sprzedażowe z atrakcyjnymi nagrodami - przyjazną atmosferę pracy i zgrany
zespół sprzedażowy - Bibliotekę Pracowniczą z najnowszymi pozycjami książek, audiobooków i gier - pakiet benefitów: Multisport, Ubezpieczenie Grupowe, Lux
Med Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą poniższego linku:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9841aa0e6c0d4bdcb051a0192219e35f Dziękujemy za nadesłane aplikacje.
Informujemy, że odpowiemy na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie klauzuli: „Niniejszym udzielam zgody NEONET S.A. na przetwarzanie moich danych
osobowych, znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Oświadczam, że otrzymałem
informacje, o których mowa w art. 13 RODO (obowiązek informacyjny administratora danych)”.
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