
AZEnergia - A może praca w sprzedaży?
Powiększamy zespół - sprawdź jak się z nami
pracuje!

Poszukujemy osób na stanowisko: Regionalnego Przedstawiciela Handlowego

W związku z dalszym rozwojem firmy poszukujemy osób na stanowisko: REGIONALNEGO
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO - praca na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i
podlaskiego.

Nie posiadasz doświadczenia? Nic straconego - zapewniamy kompleksowe szkolenie wdrożeniowe,
które w pełni przygotuje Cię do pracy!

Posiadasz już doświadczenie jako handlowiec albo sprzedawca telefoniczny? Na pewno to docenimy!

 

Zakres obowiązków:

Spotkania indywidualne z klientami●

Przeprowadzanie rozmów handlowych i doradztwo w zakresie naszych produktów●

Finalizacja sprzedaży i podpisywanie umów z klientami●

Przygotowywanie najlepszych rozwiązań podczas procesu sprzedaży●

Budowanie relacji z klientami●

 

Oferujemy:

Umówione spotkania / Rozgrzane do czerwoności LEADy - nasi handlowcy nie pukają od drzwi●

do drzwi i nie szukają sami klientów, mamy swoje bazy i stały dopływ nowych potencjalnych
klientów
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - szukamy stałych pracowników lub kontrakt ●

B2B
Solidną podstawę miesięczną wynagrodzenia - gwarantowaną, niezależną od wyników●

sprzedażowych - od początku współpracy
Rozbudowany system prowizyjny - nie ma górnej granicy zarobków - na pewno docenimy Twoje●

zaangażowanie
Szkolenie wdrożeniowe - nie wymagamy doświadczenia, przygotujemy Cię w 100% do pracy!●

Narzędzia do pracy - od pierwszego dnia pracy zapewniamy samochód służbowy, telefon oraz●

laptop



Wsparcie naszego back-office przy “papierach” i formalnościach po lub w tracie procesu sprzedaży●

Bieżąca pomoc ze strony zespołu i przełożonego - nie zostajesz wrzucony na głęboką wodę :)●

 

Poszukujemy osób, które:

Są silnie zmotywowane do pracy●

Potrafią rozmawiać, ale i też słuchać●

Są zaangażowane, energiczne i nastawione na sukces●

Nie boją się kontaktu z klientami●

Są dyspozycyjne od poniedziałku do piątku●

Mają prawo jazdy kat. B●

 

Zainteresowało Cię coś w naszym ogłoszeniu? Aplikuj

KONTAKT

AZEnergia 

E-mail: biuro@azenergia.pl

WWW: www.azenergia.pl

Tel: +48 790 770 070
Adres:
ul. Popiełuszki 48
21-400 Łuków
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