Speak Up to nowoczesna sieć szkół języka angielskiego, nasze placówki zlokalizowane są w największych miastach
Polski.
Wizytówką naszych szkół są wykwalifikowani lektorzy, którzy z zaangażowaniem podejmują się największych
wyzwań dydaktycznych i wspierają słuchaczy na drodze do sukcesu językowego.
W Speak Up wierzymy, że pracownicy są najważniejszą wartością i największym kapitałem organizacji. To dzięki
kompetencjom pracowników, ich zaangażowaniu, wyjątkowości i samodzielności, ciągle się rozwijamy i osiągamy sukcesy.
Na co dzień tworzymy przyjazną i otwartą atmosferę pracy. Niezwykły klimat do wszechstronnego rozwoju budujemy w
oparciu o nasze podstawowe wartości: zaangażowanie, profesjonalizm, otwartość i entuzjazm.
Ciągle się rozwijamy i dlatego szukamy osób, które dzielą podobne wartości i chcą dołączyć do naszego zespołu jako:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Wrocław
Do głównych zadań Specjalisty ds. Sprzedaży należy:
sprzedaż kursów językowych
właściwe identyfikowanie oczekiwań klienta i prezentacja produktu
pozyskiwanie klientów w oparciu o otrzymaną bazę danych
obsługa przed- i posprzedażowa klientów

Wymagania:
doświadczenie obsłudze klienta/sprzedaży usług
komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów
chęci uczenia się, komunikatywności i determinacji
zdolności w prowadzeniu negocjacji handlowych
pozytywnego nastawienia do pozyskiwania klientów
inicjatywy i zaangażowania do pracy
umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
wynagrodzenie w formie podstawy i atrakcyjnej premii od sprzedaży
szkolenia produktowe i sprzedażowe
stałą opiekę i wsparcie trenera
możliwość rozwoju zawodowego
możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych - atrakcyjne zniżki na kursy językowe
dofinansowanie do karty MultiSport

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@lsp.edu.pl
W tytule maila proszę podać nazwę stanowiska oraz miasto, do którego Państwo aplikują.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak
i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Learning Systems Poland S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.)”.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

