Chętnie wychodzisz z inicjatywą i łatwo nawiązujesz kontakty? Potrafisz konsekwentnie dążyć do celu i realizować
założone plany? W takim razie ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

SPECJALISTA ROZWOJU SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: KALISZ
CO OFERUJEMY:
Atrakcyjne
wynagrodzenie

Możliwość zdobycia
wiedzy w zakresie
profesjonalnego
prowadzenia projektów
międzynarodowych

Inwestujemy w Twój
rozwój i możliwość
podnoszenia kwalifikacji

Pracę w młodym,
ambitnym zespole,
z pozytywną energią 

Uczestnictwo
w innowacyjnych
projektach

Ubezpieczenie
grupowe

Możliwość rozwoju
i awansu w strukturach
firmy

Atrakcyjny pakiet
benefitów, m.in.:
- karta MultiSport
- bony świąteczne

Stabilne warunki
oraz zatrudnienie
w oparciu o umowę
o pracę

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:






Nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami
Przygotowywanie ofert handlowych i obsługa posprzedażowa
Organizacja oraz uczestnictwo w spotkaniach handlowych
Monitorowanie rynku oraz realizacja planów i zadań sprzedażowych
Udział w imprezach targowych i branżowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:









Doświadczenia w sprzedaży (mile widziana branża spożywcza)
Umiejętności negocjacyjnych i prowadzenia rozmów handlowych
Przygotowywania profesjonalnych prezentacji i swobody w ich przeprowadzaniu
Umiejętności budowania pozytywnych relacji biznesowych
Doświadczenia w pozyskiwaniu i rozwoju współpracy z klientami
Pasji, kreatywnego myślenia oraz chęci do pracy i rozwoju
Samodzielności w działaniu i chęci podejmowania inicjatyw
Zorientowania na realizacje celu

BRZMI CIEKAWIE?
CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ
więcej o nas na paula.com.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@paula.com.pl
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora, którym jest FPH PAULA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na
stanowisko Specjalista Rozwoju Sprzedaży. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie.”
Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez FPH PAULA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu.

