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Reprezentant Handlowy

Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Włocławek, Trójmiasto
Kogo poszukujemy:
Jeśli dysponujesz czasem wolnym popołudniami oraz w weekendy, jesteś nastawiony na wdrożenie w nową
branżę i masz chłonny umysł, a także jeśli lubisz kontakt z ludźmi i pracę w terenie, to spełniasz wszystkie
niezbędne wymogi, aby zostać Reprezentantem Handlowym i rozpocząć z nami współpracę. Jeżeli do tego
posiadasz doświadczenie w sprzedaży to jesteś idealnym kandydatem.
Zadanie dla Ciebie:
W związku z poszerzeniem portfolio o rozwiązania telekomunikacyjne oparte o światłowody, a dedykowane
dla segmentu Klientów Indywidualnych, poszukujemy do współpracy Reprezentantów Handlowych, których
zadaniem będzie sprzedaż tych produktów i usług poprzez bezpośrednie ofertowanie Klientów w terenie.
Poszukujemy osób:
•

Przedsiębiorczych, potrafiących samodzielnie zarządzać swoim czasem.

•

Sumiennych i konsekwentnych, potrafiących realizować wyznaczone cele.

•

Otwartych na ludzi, dla których najważniejszy jest klient i budowanie długotrwałych relacji.

•

Ambitnych, chcących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie nowych technologii.

•

Posiadających podstawową znajomość obsługi komputera i popularnych systemów mobilnych.

Współpraca z nami to same korzyści:
Dołącz do naszego zespołu i rozpocznij swoją karierę z rozpoznawalną, godną zaufania marką.
Współpracując z nami:
•

Elastycznie dostosowujesz godziny swojej pracy (możesz pogodzić pracę np. ze studiami).

•

Działasz w oparciu o prosty i atrakcyjny system prowizyjny.

•

Otrzymujesz wsparcie sprzedaży. Oferujemy pomoc w dotarciu do Klientów oraz opiekę podczas etapu
wdrożenia do pracy.

•

Sprzedajesz usługi i produkty znanej, cieszącej się zaufaniem marki Orange, z najszerszym portfolio
na rynku usług telekomunikacyjnych.

•

Rozwijasz swoje kompetencje sprzedażowe i wiedzę produktową w ramach systemu szkoleń.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
niniejszego ogłoszenia prosimy przesyłać, w tytule podając Reprezentant Handlowy, na adres: praca@sanmar.pl

Poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych prosimy dołączyć do CV.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.
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