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NISSAN POLODY  
poszukuje pracownika na stanowisko:                      

Doradcy ds. Sprzedaży Samochodów
Miejsce pracy: Przeźmierowo k. Poznania

Region: Wielkopolska

Zakres obowiązków:

 sprzedaż samochodów nowych, akcesoriów oraz usług finansowych;

 realizacja planów sprzedażowych oraz raportowanie wyników pracy;

 zaangażowanie w aktywne pozyskanie potencjalnych klientów a przez to sprzedaży (prospecting telefoniczny, 

udział w eventach, aktywne wykorzystanie social media itp.);

 rzetelna ewidencja podejmowanych aktywności w systemie CRM;

 dbanie o wysoką jakość obsługi klienta, zgodnie ze standardami;

 współpraca z pozostałymi działami firmy.

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 wykształcenia min. średniego;

 posiadania prawa jazdy kat. B;

 doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej i/lub telefonicznej;

 kreatywności, otwartości i energii w działaniu;

 doskonałych umiejętności komunikacji, obsługi klienta oraz współpracy w zespole;

 wysokiej kultury osobistej i znajomość zasad etykiety;

 znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

 bardzo dobrej organizacji pracy, zdyscyplinowania i systematyczności;

 znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

 samodzielności i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 zaangażowania i odpowiedzialności za wykonywane prace;

 odporności na stres i umiejętności rozwiązywania problemów;

Oferujemy:

 interesującą pracę w renomowanej firmie, w stabilnej, rozwijającej się branży;

 transparentny, atrakcyjny i zachęcający do dodatkowej aktywności system motywacyjny;

 możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych;

 jasno sprecyzowane, osiągalne cele i przejrzysty zakres obowiązków;
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 pracę w prestiżowej, nowej lokalizacji z produktami klasy premium;

 stabilne warunki zatrudnienia;

 dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy;

 kartę Multisport po okresie próbnym.

Wiadomość e-mail o tytule „DOR/NISSANPRZ/2018” z załączonym CV ze zdjęciem prosimy
kierować na adres : praca@polody.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych)”. Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie da-
nych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
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