
SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY

Agencja reklamowa Fux to firma z 30-letnim doświadczeniem. Charakteryzujemy się indywidualnym podejściem 
do klienta i wysoką jakością oferowanych usług. Specjalizujemy się w reklamie zewnętrznej. Jesteśmy agencją 
skutecznej reklamy - pomagamy realizować cele strategiczne i finansowe naszych partnerów biznesowych. 

Poszukujemy kandydata na stanowisko: specjalista ds. sprzedaży

Twoje zadania
•  Realizowanie planów sprzedażowych
•  Pozyskiwanie nowych klientów
•  Współpraca z obecnymi klientami
•  Przygotowanie dla Klientów ofert reklamowych dostosowanych do ich potrzeb
•  Raportowanie własnej aktywności handlowej
•  Praca w Systemie Zarządzania CRM
•  Praca w Systemie tworzenia ofert powierzchni reklamowych

Nasze oczekiwania
•  Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
•  Samoinicjatywa w działaniu 
•  Orientacja na cel
•  Odnajdowanie się w świecie sprzedaży
•  Dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point)
•  Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
•  Dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy
•  Prawo jazdy kat. B
•  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku (zwłaszcza doświadczenie w sprzedaży
   powierzchni reklamowej)

Oferujemy
•  Szkolenie
•  Umowę o pracę
•  Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i wyników sprzedaży
•  Pracę w stabilnej firmie 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje zawierające CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@fux.pl. 

Prosimy również o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dodatkowa klauzula do CV: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 
Warunek konieczny.


