Poszukujemy pracowników
Data dodania: 11.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
na stanowisko Doradca Klienta Biznesowego
Biuro KSWP w Łodzi w Warszawie oraz w Kielcach
Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, a do tego masz doświadczenie w branży finansowej,
bankowej lub realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych – jesteś idealnym
kandydatem na to stanowisko !
Co możesz zyskać, gdy do nas dołączysz ?
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stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
atrakcyjne zarobki adekwatne do osiąganych wyników (premia uzależniona od
wyników),
interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy,
perspektywę rozwoju kariery zawodowej,
możliwość udziału w interesujących, ogólnofirmowych projektach,
szkolenia rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę,
dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji,
samodzielne stanowisko pracy.
Za co będzie odpowiedzialny Doradca Klienta Biznesowego?
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profesjonalne doradztwo oraz sprzedaż produktów finansowych, doradczych, szkoleniowych firmy
oraz przygotowywanie związanej z tym dokumentacji,
budowanie portfela Klientów oraz jego systematyczny rozwój,
inicjowanie i kształtowanie długotrwałych relacji z Klientami,
pełną obsługę Klientów związaną z serwisem produktów firmy,
realizację planów sprzedażowych,
prowadzenie działań aktywizujących sprzedaż, w szczególności aktywny udział w spotkaniach,
konferencjach i targach w celu prezentacji oferty.
Nasze oczekiwania wobec Doradcy Klienta Biznesowego :
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znajomość rynku usług w Polsce, w tym szczególnie rynku lokalnego,
doświadczenie w realizacji projektów ze środków Funduszy Unijnych,
umiejętności marketingowe, techniki negocjacji i aktywnej sprzedaży produktów i usług,
wykształcenia wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, prawo),
umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań Klientów,
doświadczenie w mobilnej i aktywnej sprzedaży produktów i usług,
komunikatywność i wysoka kultury osobista,
prawo jazdy kat. B.
Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy (wzór CV na

stronie internetowej KSWP) oraz list motywacyjny na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
26-200 Końskie, ul. Staszica 2A
lub
rekrutacja@kswp.org.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz ich przechowywanie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Oferty należy składać do 24.04.2018 r.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

