
Praca

Jeżeli Twoim powołaniem jest praca z Klientem i Architektem, potrafisz dobrze odczytać jego
potrzeby i zaoferować właściwe rozwiązania, to z przyjemnością włączymy Cię do naszego

zespołu na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Architekta
Miejsce pracy: Kraków

CO MAXFLIZ OFERUJE TOBIE?

rozwój w dynamicznie rosnącej firmie, która od 26 lat należy do rozpoznawanych sklepów
z designerskimi przedmiotami wyposażenia wnętrz;
rzetelnego i elastycznego pracodawcę - „partnera”, z którym zawsze łatwo możesz dojść do
porozumienia;
współpracę w ramach kontraktu opartego na atrakcyjnej prowizji, uzależnionej od Twojej aktywności
zawodowej, znajomości środowiska branżowego i osiągniętego wyniku sprzedażowego;
cykliczne szkolenia branżowe i sprzedażowe
proste i bardzo korzystne warunki płacowe
opcje zmiany miejsca pracy (posiadamy salony w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie)
prywatną opiekę medyczną
telefon służbowy

OPIS STANOWISKA:

pozyskiwanie nowych Klientów i Architektów
nawiązywanie i budowanie długofalowych relacji z Architektami i Projektantami Wnętrz
prezentacja oferty i produktów firmy
dbanie o pozytywny wizerunek firmy
przygotowywanie ofert i wycen
uczestnictwo w eventach w siedzibie i poza siedzibą firmy 
dyspozycyjność i gotowość udziału w kilkudniowych szkoleniach wyjazdowych (również za granicą)

WYMAGANIA:

doświadczenie w współpracy z architektem ( min. trzy lata) – warunek konieczny
własny portfel kontaktów 
łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z Klientem i Architektem
sukcesy w osiąganiu wyników sprzedażowych
umiejętności negocjacyjne
znajomość technik sprzedaży
samodzielna organizacja pracy
umiejętność współpracy w zespole
wiedza produktowa w branży wyposażenia wnętrz – a zwłaszcza w branży łazienkowej

APLIKUJ NA STANOWISKO

Od 1992 salony Max-Fliz oferują wszystko, co jest potrzebne, aby zrealizować marzenia o wyjątkowej łazience,
domowym SPA, kuchni, salonie lub sypialni.

Posiadamy unikalną wiedzę branżową, umożliwiającą nam zamienianie marzeń klientów w inspirujący
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Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

Kraków, małopolskie
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Popularne wyszukiwania:

oryginalny design.
Dzięki ciągłemu inwestowaniu w wysoki standard obsługi klientów, jakość produktów i innowacje, marka

Max-Fliz stała się na rynku synonimem rzetelności biznesowej oraz zaufania Klientów.

Po więcej informacji na temat naszej firmy zapraszamy na naszą stronę internetową - www.max-fliz.com.pl

Aplikuj teraz

http://www.max-fliz.com.pl

