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Sales Manager

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czapli 31a

Czas pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub firma-firma

Zakres obowiązków:

 przygotowanie i dystrybucja ofert handlowych;

 aktywna sprzedaż produktów i usług  linii biznesowych: Infrastruktury Sportowej oraz

MLD Solution;

 kompleksowa obsługa kluczowych partnerów z obszaru BTL;

 pilotaż realizacji zamówień BTL;

 negocjacje cenowe i utrzymywanie długoterminowych relacji z kluczowymi dostawcami

(np. drukarnie, szwalnie, odlewnie medali, producenci gadżetów);

 obsługa posprzedażowa i utrzymywanie relacji z klientami;

 bieżące raportowanie działań sprzedażowych;

 przygotowywanie okresowych raportów finansowych;

 inne.

Wymagania:

 bardzo dobra organizacja czasu pracy;

 odpowiedzialność za powierzone zadania;

 silny nacisk na realizację wyznaczonych celów sprzedażowych;

 umiejętność pracy pod presją czasu i realizacji kilku projektów jednocześnie;

 wysoka kultura osobista i komunikatywność; 

 samodzielność  –  wszystko  Ci  pokażemy,  wyjaśnimy,  służymy  pomocą  –  ale  to  Ty

odpowiadasz za wyniki;

 znajomość rynku imprez masowych w Polsce, ze szczególnym wskazaniem na imprezy

biegowe, triathlonowe, rowerowe i pływackie;

 mile  widziane  doświadczenie  w  produkcji  materiałów  BTL,  odzieży  i  gadżetów

reklamowych;

 nastawienie na ciągłe poszukiwanie nowych możliwości biznesowych;

 umiejętność zrozumienia problemów i potrzeb klientów;
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 umiejętność budowania zaufania i relacji z klientami oraz członkami zespołu agencji;

 znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;

 prawo jazdy kat. B.

Zapewniamy:

 pracę w dynamicznym zespole i rozwijającej się firmie;

 atrakcyjny system wynagrodzeń: podstawa + prowizje;

 niezbędne narzędzia do pracy;

 możliwości rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;

 pracę przy ciekawych, międzynarodowych eventach sportowych;

 możliwość przystąpienia do programu FitProfit.

Brzmi interesująco? Prześlij nam swoją aplikację na adres marek@sportevolution.pl.
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