Doradca Handlowy z j. angielskim
Główne zadania:

•

pozyskiwanie nowych klientów, obsługa i doradztwo dla dotychczasowych klientów

•

budowanie i utrzymywanie relacji z klientami- głównie producentami mebli

•

monitoring rynku i współtworzenie polityki handlowej firmy

•

systematyczne raportowanie swoich działań w systemie informatycznym

Wymagania:
•

doświadczenie w sprzedaży

•

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z klientami

•

prawo jazdy kat B i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju/opcjonalnie za granicę

•

komunikatywność

•

zorientowanie na efekt i determinacja w dążeniu do celu

Oferujemy:

•

pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

•

zatrudnienie na umowę o pracę

•

profesjonalne wdrożenie do pracy i odpowiednie wsparcie merytoryczne na
każdym etapie pracy

•

wynagrodzenie na poziomie rynkowym, system wynagrodzenia złożony z
podstawy i premii od sprzedaży

•

wszystkie potrzebne narzędzia do realizacji zadań

•

możliwość pracy zdalnej po okresie próbnym

Aplikacje przyjmujemy:

1. drogą mailową, na adres: sekretariat@tagmet.com.pl
2. lub na portierni (w godz. 6:00-22:00): TAGMET, ul. Małgorzatowo 5, Lubicz Dolny
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Wzięcie udziału w rekrutacji, wymaga uprzedniego zapoznania się z Klauzulą Informacyjną w
zakresie Ochrony Danych Osobowych dla Procesów Rekrutacji w Tagmet, dostępną na stronie
internetowej http://www.tagmet.com.pl/ w Zakładce [Praca].
Do złożonej aplikacji należy dołączyć klauzulę zgody na przetwarzanie danych
osobowych o następującej treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
1.1. Fabrykę Nowoczesnych Funkcji Meblowych TAGMET Sp. z o.o. z siedzibą w 87-162 Lubicz, ul. Małgorzatowo 5, numer KRS 0000124074;
1.2 Przedsiębiorstwo Handlowe TAGMET POLSKA Sp z o.o. z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Bartosza Głowackiego 8/34, numer KRS 0000325791
1.3. Przedsiębiorstwo TAGMET PROJEKT Sp z o.o. z siedzibą w 87-162 Lubicz, ul. Małgorzatowo 4D, numer KRS 0000540921
w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz innych obecnych, jak i przyszłych procesach rekrutacyjnych.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej w Zakresie Ochrony Danych
Osobowych dla Procesów Rekrutacji w Tagmet, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach mi przysługujących.

