Specjalista ds. sprzedaży dachów
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:








profesjonalna obsługa klientów indywidualnych oraz firm wykonawczych
przygotowanie ofert z wyceną i dokładnym wyliczeniem pokryć dachowych
doradztwo produktowe
budowanie trwałych relacji handlowych z klientami i wykonawcami
realizowanie planów sprzedażowych
pomiary dachów
pozyskiwanie nowych klientów

Wymagania:












wykształcenie min. średnie
doświadczenie w branży pokryć dachowych,
umiejętność wykonywania pomiaru i wyceny dachu
znajomość technik sprzedaży
prawo jazdy kategorii B
obsługa komputera
obsługa pakietu biurowego MS OFFICE
zaangażowanie, entuzjazm i dynamizm w działaniu
umiejętność pracy w zespole
wysoka kultura osobista
odpowiedzialność i terminowość

Oferujemy:





stałą pracę
atrakcyjne, terminowo wypłacane wynagrodzenie
przyjazną atmosferę pracy
możliwość dokształcania
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Wymagane dokumenty:




CV, list motywacyjny
świadectwo ukończonej szkoły/uczelni
certyfikaty/dyplomy ukończonych szkoleń oraz kursów

Prosimy pamiętać o zawarciu w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, iż Administratorem danych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 114.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych, jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e – mail: kadry@kim24.pl

KIM sp. z o.o.
ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa
tel. (22) 55 96 200, fax (22) 651 00 79
tel. sekretariat zarządu: (22) 55 96 204
e-mail: kim@kim24.pl
www.kim24.pl

NIP: 844-18-09-717, REGON: 790315559
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XIII Gospodarczy KRS
pod numerem 0000106056
Wysokość kapitału zakładowego:
3 500 000,00 zł

