Dlaczego wystarcza Ci to, co dobre, skoro Ty sam jesteś najlepszy? Audi to symbol innowacji, postępu
i sportowego charakteru. To także miejsce dla ludzi, którzy stawiają sobie ambitne cele i potrafią je
zrealizować. Właśnie takich pracowników poszukujemy.
Dołącz do nas jako:

DORADCA SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH AUDI
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:
•
•
•
•

aktywna sprzedaż poza salonem Audi
budowa i rozwój bazy klientów detalicznych i instytucjonalnych dealera
budowanie wizerunku salonu Audi w regionie dealera
aktywny udział w marketingu bezpośrednim w regionie.

Wymagania:
•
wykształcenie średnie lub wyższe,
•
przynajmniej 2/3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku w sprzedaży bezpośredniej
ubezpieczeń na życie lub majątkowych,
•
znajomość skutecznych technik pozyskiwania nowych klientów, • operatywność i
samodzielność w działaniu,
•
duże zaangażowanie, wysoka kreatywność oraz motywacja w osiąganiu celów,
•
łatwość nawiązywania kontaktów,
•
umiejętność prowadzenia prezentacji i negocjacji handlowych,
•
prawo jazdy kategorii B,
•
biegła znajomość pakietu MS Office. Dodatkowym atutem będzie:
•
znajomość rynku samochodowego,
•
znajomość j. angielskiego.
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Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@beltowski.pl
W temacie wiadomości prosimy umieścić dopisek: DORADCA SPRZEDAŻY BIZNES AUDI

Bełtowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Zakopiańska 169A, Kraków
tel. 12 252 30 70, fax 12 264 95 95 www.beltowski.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Bełtowski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Bełowski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Zakopiańskiej 169 A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne.
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