Gadgetfun
jesteśmy młodą firmą na rynku Polskim i w związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy 2 osób na
stanowisko:

Młodszy specjalista ds. sprzedaży
Kogo szukamy ?

Szczegółowy opis
kogo szukamy ?

Młodszy specjalista ds. sprzedaży – Branża gadżety reklamowe oraz
upominki
Prowadzimy nabór do tworzonego zespołu sprzedażowego
zajmującego się sprzedażą gadżetów reklamowych na terenie
Polski .
Poszukujemy specjalistów umiejących realizować wytyczone cele
sprzedażowe, uczciwych, odpowiedzialnych potrafiących
zbudować dobre i trwałe relacje z klientem.
Twoimi podstawowymi narzędziami pracy będą skrzynka mailowa,
przeglądarka internetowa oraz telefon. Mile widziana jest wiedza z
podstaw obsługi programu Corel a także pakietów i urządzeń
biurowych.

Jaki będziesz miał
zakres obowiązków ?









Pozyskiwanie nowych klientów
Pozyskiwanie zamówień
Tworzenie projektów graficznych (wizualizacja grafiki na
zamawianym towarze)
Wycena zamówień
Wystawianie faktur
Wprowadzanie faktur zakupowych/sprzedażowych do
systemu informatycznego
Dbanie o wzorowe relacje z naszymi klientami i wizerunek
firmy

(Czym zajmuje się specjalista ds. sprzedaży?

Zadania i obowiązki:

Opis wymagań



pozyskiwanie nowych klientów,



przygotowywanie ofert sprzedażowych,



przeprowadzanie prezentacji,



negocjowanie umów oraz nadzór nad ich finalizacją,



sporządzanie raportów sprzedażowych,



doradzanie klientom)*



Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami –
klientami
Praktyczne radzenie sobie z obiekcjami i oporem klienta
Umiejętność zamykania rozmów handlowych transakcją
Systematyczność w pracy i planowaniu zadań










Mile widziane















Co oferujesz










Jak aplikować ?

Gotowość do sporadycznej pracy poza wyznaczonymi
godzinami (elastyczność)
Wysoka kultura osobista,
Dbanie o powierzony sprzęt
Minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z
obsługą kontrahenta bądź jego pozyskiwaniem.
Znajomość branży gadżetów reklamowych oraz upominków
Umiejętność tworzenia projektów graficznych w programie
Corel
Umiejętność liczenia i myślenia analitycznego
Szybkie i sprawne podejmowanie decyzji
Zorientowanie na cele i możliwości
Umiejętność radzenia sobie w szybko zmieniających się
warunkach
Odporność na stres
Pozytywne nastawienie
Pasja i zaangażowanie
Pracowitość
Znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie (min.
B1) – kontakt z producentami i hurtowaniami z zagranicy
Prawo jazdy kat. B
Gwarantowane wynagrodzenie podstawowe –
od 3 000 zł brutto
Premia uznaniowa za wykonanie zadań –
od 500 zł brutto
System prowizyjny (procentowa premia od zrealizowanej
sprzedaży – Twoje wynagrodzenie zależy od Ciebie)
Telefon komórkowy
Laptop + monitor
Szkolenie podstawowe
3 miesięczny okres próbny następnie umowa na czas
nieokreślony
Praca stacjonarna w godzinach 08:00 - 16:00
Przyjazna atmosfera pracy

Aby wziąć udział w rekrutacji prześlij na adres
w.baran@gadgetfun.com.pl swoje CV z:




Dokładnie opisanym doświadczeniem zawodowym
List motywacyjny z informacją dlaczego chcesz pracować
jako młodszy specjalista ds. sprzedaży
Wzór na marżę i narzut oraz krótki opis czym się różnią

