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ALSO Polska Sp. z o.o. zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. sprzedaży IT
Miejsce pracy: Warszawa
ALSO Polska Sp. z o. o. należy do ALSO Holding AG (Emmen, Szwajcaria). Ponad 3800 osób z 50 krajów tworzy zaangażowany zespół
pracowników.
ALSO Group działa w 15 krajach europejskich. Jako jeden z wiodących, międzynarodowych koncernów na rynku usług B2B
w branży ICT, oferuje atrakcyjne miejsca pracy z dużym zakresem odpowiedzialności i silnym networkingiem, a także możliwościami rozwoju
osobistego.
Elastyczne, lubiące się uczyć, otwarte na innowacje osoby, a także posiadające własną inicjatywę są mile widziane w naszym dynamicznym
otoczeniu.

Co oferujemy?
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę
Pracę w zgranym zespole, miłej atmosferze oraz w stałych godzinach od 9:00 do 17:00
Wolne weekendy
Możliwość rozwoju w strukturach firmy
Prywatną opiekę medyczną w Medicover (pakiet premium)
Owocowe poniedziałki i środy

Jakie będą Twoje obowiązki:
•
•
•
•
•

Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z partnerami handlowymi
Pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
Aktualizacja bazy klientów pod kątem ich potrzeb
Prowadzenie działań sprzedażowych i doradczych
Realizacja planów sprzedażowych

Czego oczekujemy od Ciebie?
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenia w aktualizacji baz danych i follow-up
Zaawansowanej znajomości MsExcel i systemów CRM
Energii do działania
Komunikatywności i cierpliwości
Dokładności i systematyczności
Skutecznego dotarcia do klienta
Poczucia humoru

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: human.resources.pl@also.com w tytule wiadomości umieszczając nazwę
stanowiska. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:” "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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”
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