Obchodní konzultant
Pokud rád obchoduješ, baví tě komunikace s lidmi, cestování a zároveň se
nebojíš překážek, nabízíme ti volnou židli Obchodního konzultanta v
rámci rozšiřování stávající týmu. Tvojí misí bude domlouvat podobné nabídky pobytů
a zájezdů jako vidíš na tomto webu. Nevyžadujeme léta praxe, znalost cizích jazyků
nebo diplom z VŠ. Víme, že vše je otázkou motivace, schopnosti učit se od těch
nejlepších a dělat denně pokroky k dosažení cíle. Rádi ti u toho budeme asistovat :-)
Tvoje náplň práce:







aktivní vyhledávání a zajišťování nových nabídek - samozřejmě tě nehodíme
rovnou do vody, ale naučíme tě nejprve plavat ;-), počítej s podporou všech ve firmě
včetně majitele na pozici obchodního ředitele
správa a rozvoj svěřeného portfolia hotelů, penzionů a cestovních
agentur - pokud vidíme, že se snažíš a jdeš si za svým cílem, jsme o to více ochotni tě
podpořit předáním našich obchodních partnerů do tvé správy a to včetně generované
provize
alespoň 2x měsíčně služební cesty v rámci ČR (případně i do zahraničí dle
jazykové vybavenosti) - první schůzky pod vedením zkušenějších obchodníků
sledování aktivit konkurence - to aby ti neutekla žádná pěkná nabídka, která by
mohla být příště tvoje
Co ti dokážeme nabídnout:









spolupodílení se na rozvoji žádaného smysluplného produktu v nejrychleji
rostoucím segmentu internetového obchodu
po zapracování nadprůměrné finanční ohodnocení (fixní část a provize bez
jakýchkoliv limitů)
neutuchající podporu zkušených kolegů
práci v mladém příjemném kolektivu v kanceláři jen 10 minut od centra Brna
nebo práci externě na dálku
naprosto svobodnou pracovní dobu a možnost home office
účast na různých teambuildingových aktivitách
denně neomezené množství kvalitní čerstvě pražené kávy :-)
Pokud tě nabídka zaujala, ideálně nás kontaktuj na tel. čísle 608 919 838 nebo
nám zašli svůj životopis na email lukas.przybylski @slevoteka.cz.
Zasláním životopisu do společnosti Slevoteka.cz s.r.o. dáváš souhlas ke zpracování
tvých osobních údajů a jejich uchování v personální databázi společnosti Slevoteka.cz
s.r.o. a současně tím potvrzuješ, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou
pravdivé a přesné.
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