Dołącz do nas jako

KIEROWNIK SPRZEDAŻY SALONU SAMOCHODOWEGO
Miejsce pracy: Kraków, podróże 5% czasu
Opis stanowiska:
• Zarządzanie pracą Działu Sprzedaży, praca z systemem CRM
• Zagwarantowanie realizacji celów sprzedażowych oraz marketingowych
• Dobór pracowników do Działu Sprzedaży, wdrażanie i szkolenie pracowników
• Nadzorowanie programu bonusowego dla Działu Sprzedaży
• Raportowanie prac Działu Sprzedaży do Zarządu
• Budowanie wizerunku salonu Grupy Bełtowski w regionie
• Budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami
Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie
• 2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (również w innej branży)
• Mile widziane doświadczenie w branży automotive i/lub w sprzedaży
samochodów
• Zainteresowanie branżą automotive i chęć rozwoju w tej branży
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz prowadzeniu szkoleń
wewnętrznych
• Obowiązkowość i dobra organizacja pracy
• Znajomość pakietu MS Office
Warunki konieczne:
• Prawo jazdy kategorii B
• Komunikatywna znajomość jęz. angielskiego lub jęz. niemieckiego
Oferujemy:
• Umowę o pracę na pełen etat
• Satysfakcjonujące wynagrodzenie i system prowizyjny
• Podstawowe narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop
Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@beltowski.pl
W temacie wiadomości prosimy umieścić dopisek: Kierownik Sprzedaży Salonu
Samochodowego
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 Bełtowski 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.

