Account Manager
Lokalizacja: Warszawa
Agencja rekrutacyjna Ira Net jest międzynarodową firmą działającą w obszarze HR specjalizującą się w
rekrutacji oraz selekcji pracowników. Poprzez wykorzystywanie najnowszych technologii w dziedzinie HR
tworzymy w Polsce nową jakość pozyskiwania pracowników dla małych , średnich i dużych przedsiębiorstw.
Dla naszego Klienta poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko: Account Manager
Opis stanowiska:
• Kontakt oraz pozyskiwanie nowych klientów
• Budowanie trwałych relacji z klientami
• Przedstawienie klientom produktu oferowanego przez spółkę
• Profesjonalna obsługa klienta
• Monitorowanie wiadomości z zakresu finansów
• Realizacja planów sprzedażowych
• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Wymagania
Wymagania:
• Wykształcenie min. średnie
• Ambicja i duże zaangażowanie, punktualność, entuzjazm, zapał do pracy oraz silna motywacja
• Zdolności handlowe (sprzedażowe) oraz umiejętność wykorzystywania ich w praktyce
• Doświadczenie w sprzedaży będzie dodatkowym atutem
• Doświadczenie na stanowisku w call center
• Umiejętność nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami
• Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, łatwość w przyswajaniu wiedzy, zdolność
analitycznego myślenia
• Znajomość rynku kapitałowego będzie dodatkowym atutem
• Mile widziana znajomość języka angielskiego
• Doświadczenie w podobnej branży będzie mile widziane
Oferujemy:
• Pracę w prestiżowej firmie o dobrej pozycji na rynku
• Pracę w młodym i kreatywnym zespole
• Atrakcyjne wynagrodzenie i wysokie premie oparte na osiąganych wynikach
• Bogaty program szkoleń sprzedażowych oraz produktowych
• Bonusy, nagrody, wyjazdy za granicę, imprezy integracyjne
• Możliwość awansu zawodowego
• Atrakcyjna lokalizacja biura w centrum miasta
Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres: talinkpl@cvwebmail.com
W CV prosimy o zawarcie 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 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

