Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego LEVEL WORK
wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr Certyfikatu 10944
Dla naszego klienta poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Konsultant ds. sprzedaży
Projekt: Studio Moderna
Miejsce pracy: Warszawa – Mokotów ul. Cybernetyki 9 budynek IRIS, wejście klatka A, I piętro
Szkolenie: środa godz. 09:00-17:00 - 3 dni
Opis stanowiska:
• telefoniczna sprzedaż produktów znanych marek do obecnych klientów firmy- ciepła baza
• aktualizacja bazy naszych klientów
• obsługa wniosków kredytowych zgodnie z procedurami wewnętrznymi firmy
Warunki pracy
• atrakcyjna lokalizacja oraz przestronne miejsce pracy, dużo zieleni
• samodzielne, własne, indywidualne stanowiska
• komfortowo wyposażona kuchnia, miejsce relaksu
• praca w zgranych zespołach, miła atmosfera
Co poza tym gwarantujemy naszym pracownikom
• szkolenia wstępne pod okiem doświadczonych trenerów
• cykliczne szkolenia i wsparcie merytoryczne trenerów na każdym etapie pracy
• rabaty pracownicze nawet do 50% na nasze produkty
• realna możliwośd rozwoju i awansu dla najlepszych
• możliwośd dopasowania grafiku
Oferujemy:
• gwarantowaną podstawę 15 brutto/h
• realny do zrealizowania, motywujący system premiowy (w pierwszych 3 miesiącach na poziomie
1000-3000 zł brutto) oraz konkursy
• szkolenie wynagradzamy pracownikom po 3 przepracowanych miesiącach – 250 zł brutto
• przedłużenie współpracy po 3 miesiącach w oparciu o umowę o pracę bądź kontynuacja
współpracy w oparciu o umowę zlecenie (jeżeli taka forma współpracy jest przez pracownika
uznana za korzystniejszą)
• praca od poniedziałku do piątku, w godzinach biurowych 9-17.
• przy przedłużeniu współpracy w oparciu o umowę o pracę - karta Medicover oraz Multisport
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na
rekrutacja@levelwork.pl wpisując w temacie nazwę stanowiska
Prosimy o dopisek 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.).”

