
Młodszy Specjalista ds. sprzedaży

Jesteś zmotywowanym negocjatorem, który z łatwością nawiąże kontakt z każdym klientem? Jeśli tak, to czekamy na 
Ciebie w dziale sprzedaży BlueSky System!

Jeżeli wiesz czego chcesz i potrafisz to wyrazić poprzez swoją pracę zaoferujemy Ci:

-  w okresie próbnym umowa zlecenie z późniejszą możliwością przejścia na  umowę o pracę;
- wynagrodzenie podstawowe + wysoką prowizje - Twoje zarobki mogą wynosić od 2000 zł do 6000 zł brutto,
- atrakcyjny system motywacyjny – będziesz mieć wpływ na ostateczną wysokość Twoich zarobków;
- pracę w  młodym zespole;
- pracę w pełnym wymiarze godzin - od poniedziałku do piątku.

Jakie obowiązki chcemy Ci powierzyć?

- pozyskiwanie nowych klientów;
- obsługę sprzedażową klientów;
- budowanie pozytywnych relacji z klientami;
- kreowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez budowanie relacji biznesowych;
- przygotowywanie oraz prezentowanie ofert dla klientów.

Czego oczekujemy:

- min. rocznego doświadczenia sprzedażowego;
- determinacji oraz nastawienia na realizację celów;
- komunikatywności;
- dobrej organizacji pracy własnej, ale i umiejętności współdziałania;
- pewności siebie i pozytywnego nastawienia.

Mile widziane:

- znajomość branży SEO oraz SEM.

Aplikacje w formacie pdf prosimy kierować na   rekrutacja@blueskysystem.pl - zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z 
wybranymi Kandydatami. 

Więcej o naszej firmie: www.blueskysystem.pl 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych). 
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