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Doradca Klienta
Doradca Klienta
Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 elektromarketów jesteśmy obecni w ponad 320 polskich
miastach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:
Doradca Klienta Miejsce Pracy: Nowy Dwór Mazowiecki Co możesz zyskać pracując u nas: • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, bez okresu próbnego! •
Wysokie wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym • Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert • Ubezpieczenie dla Ciebie
i Twoich bliskich • Możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport • Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe • Pomoc i opiekę
naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za: • Fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego
sprzętu • Kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy • Sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych Jeżeli jesteś osobą, która: • Chce się
rozwijać i poznawać techniki sprzedaży • Uwielbia rozmawiać z ludźmi i obsługa Klienta to dla Ciebie przyjemność • Interesujesz się nowinkami technologicznymi
i chcesz mieć do nich dostęp z pierwszej ręki • Posiadasz doświadczenie w sprzedaży lub bezpośredniej obsłudze Klienta To praca idealna dla Ciebie! Nie czekaj wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl. W zakładce
OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie interesującej Państwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj
teraz”. Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy w Media Expert? Wejdź na stronę www.kariera.mediaexpert.pl Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”.
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