OFERTA DLA DOŚWIADCZONEGO HANDLOWCA, który:
• obejmie samodzielne kierownictwo nad powierzonym obszarem sprzedaży • ceni sobie
niezależność osobistą i finansową • chce konsekwentnie realizować bieżące potrzeby rynku
oraz rozwijać go w zakresie reklamy • jest dynamiczny i przedsiębiorczy
Firma działająca od 19 lat na rynku branży informacyjno-reklamowej posiadająca
stały, wypracowany rynek powierzy obszar sprzedaży z bazą stałych klientów.
W celu nawiązania poważnej, wieloletniej współpracy poszukiwany jest

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

Pakiet łączący informację regionalną z reklamą ogólnopolską.
Ekspozycja ogłoszenia informacyjnego w nośniku wolnostojącym/zewnętrznym w połączeniu
z Zadania:
reklamą w internecie jest działaniem multiaktywnym powodującym wzrost świadomości odbiorców
w zakresie oferowanych produktów, usług oraz marki Państwa firmy.
• obsługa stałych i pozyskiwanie nowych klientów w zakresie systemu informacyjnoreklamowego
naszej firmy
Pakiet
składa się z ogłoszenia
informacyjnego w produkcie systemowym oraz reklamy w indexfirm.pl
• reprezentowanie obszaru sprzedaży w zakresie Ogólnopolskiego Systemu Regionalnej
Aktywności Gospodarczej i Społecznej wspieranego przez jednostki samorządowe
• realizacja zadań i planów sprzedażowych w oparciu o standardy firmy
• dbanie o markę i dobre imię firmy w powierzonym obszarze handlowym
Oczekiwania:
• umiejętność samodzielnego organizowania własnej pracy
• ukierunkowanie na rzetelne wyniki i uczciwą sprzedaż
• wskazane doświadczenie w branży reklamowej (Yellow Pages lub sprzedaż B2B)

Oferujemy:
• samodzielne stanowisko w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• motywujące wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników
• przygotowany obszar handlowy i bazę stałych klientów
• profesjonalne wdrożenie obejmujące pełne szkolenie produktowe
• dla najlepszych możliwość awansu na Dyrektora Regionu
Sport-Premium Sp. z o. o.
Ogólnopolski System Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej
działający w 320 miastach i powiatach Polski
Zapoznaj się z naszym systemem i produktami:
www.sportpremium.pl oraz www.indexfirm.pl
Prosimy o przesłanie aplikacji z nr referencyjnym PH-06/15 na adres e-mail:
personalny@sportpremium.pl
*Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
*Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

