
 

Szukasz lepszej pracy? Poszukujesz zatrudnienia po raz pierwszy? Pracuj w branży w której 
pomagasz przedsiębiorcom! 

Dołącz do naszego zespołu jako: 

Specjalista ds. Sprzedaży 
Miejsce pracy: Wrocław 
 

Twoim zadaniem będzie telefoniczna sprzedaż produktów skierowanych do klienta biznesowego utrzymując przy 
tym wysoką jakość obsługi. 

Oferujemy Ci: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z dwuskładnikowym systemem wynagradzania, które z jednej strony zapewni Ci 
stabilność wynagrodzenia, a z drugiej strony będziesz wynagradzany lub wynagradzana za realizację indywidualnych 
celów uzależnionych tylko od Ciebie 

 profesjonalne szkolenie wdrożeniowe z wiedzy o naszych produktach oraz warsztaty z technik negocjacyjnych, 
sprzedażowych, 

 wolne weekendy, praca od poniedziałku do piątku (7:30-15:30) 
 liczne konkursy sprzedażowe z atrakcyjnymi nagrodami, 
 miesięczny system premiowy, (prowizja od sprzedaży naliczana za każdy sprzedany produkt – nie ma progów, ani granicy 

górnej) 
 bonus finansowy za polecenie pracownika, 

 liczne karty rabatowe, 
 kartę multisport, opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, 
 owocowe wtorki, 
 pracę w atmosferze wzajemnego poszanowania, wsparcia oraz dotrzymywania obietnic 
 rozwój umiejętności sprzedażowych i kształtowanie swojej kariery w ramach struktur Grupy i całego konsorcjum 

Kaczmarski Group, 

Do naszego zespołu zapraszamy osoby: 

 posiadające umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów oraz dobrej organizacji pracy własnej, 
 ambitne, które chcą być kreatorem nowych standardów sprzedażowych, dzięki którym będą mogły powędrować wyżej w 

hierarchii Grupy 
 zadaniowe, wytrwałe i konsekwentne w działaniu, 
 nastawione na budowanie trwałych relacji z Klientami, dla których szczególnie istotna jest satysfakcja obsługiwanego 

Klienta, 

Ty jako Specjalista ds. Sprzedaży będziesz odpowiedzialny za: 

 nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientami Biznesowymi, 
 rozpoznawanie bieżących potrzeb Klienta, dopasowanie oferty produktowej oraz negocjowanie warunków współpracy, 
 profesjonalne podejście do Klienta, 
 realizację indywidualnych planów sprzedażowych, 
 budowanie pozycji rynkowej Grupy dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu do biznesu. 

Na Twoją aplikację czekamy pod adresem e-mail: e.zulewska@krd.pl 

I standardowo uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 


