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EwidencjaZabytkow.pl jest częścią Tabelaofert.pl Sp. z o.o. i zajmuje się usługami na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych w zakresie kompleksowej opieki nad zabytkami. Wchodzi w 
skład redNet Property Group – grupy kapitałowej specjalizującej się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań 
biznesowych dla uczestników rynku nieruchomości.  

Poszukujemy osób do pracy na stanowisko:  

 

 

Młodszy specjalista ds. sprzedaży 
 

Miejsce pracy: Warszawa 
Centrala grupy 

 
 
CZEGO OCZEKUJEMY? 

 
Nie wymagamy doświadczenia, lecz otwartego podejścia do ludzi oraz dużej determinacji. Dlatego jeśli: 

 Studiujesz 

 Lubisz sprzedaż 

 Łatwo nawiązujesz kontakty 

 Bardzo dobrze organizujesz swoją pracę i nie jest Ci straszna praca z kalendarzem i systemem CRM 

 Wytrwale dążysz do celu – po dziesiątej odmowie próbujesz jedenasty raz 

 Odnajdujesz się w pracy wymagającej samodzielności i inicjatywy 

 Jesteś terminowy i dokładny (aby to udowodnić, w temacie maila z aplikacją wpisz słowo „dokładnie”) 
 

...szukamy właśnie Ciebie. 
 
ZAKRES TWOICH OBOWIĄZKÓW: 
 

Mamy precyzyjnie określony target, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć poprzez:  

 Pozyskiwanie klientów na gminnym i powiatowym szczeblu administracji samorządowej 

 Budowanie relacji z klientami i partnerami 

 Kompletowanie dokumentów i zawieranie umów 

 
CO OFERUJEMY? 
 
Przede wszystkim komfortowe warunki, czyli: 

 Przejrzyste zasady wynagradzania (stawka godzinowa, umowa zlecenie) 

 Premię zadaniową od wypracowanego efektu 

 Elastyczne godziny pracy 

 Nieformalną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole 

 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym 

 
Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem i 
uzasadnienie dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Ciebie) na adres: praca_tabelaofert@rednetproperty.com. 

W temacie ponadto należy wpisać: EwidencjaZabytkow.pl. 

 

GWARANTUJEMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ 
Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 
883)”. 

mailto:praca_tabelaofert@rednetproperty.com

