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Specjalista Ds. Telesprzedaży
Specjalista ds. telesprzedaży
Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie dla jednego ze swoich
Klientów poszukuje osób na stanowisko: Specjalista ds. telesprzedaży Miejsce pracy: Warszawa - Włochy Numer ref. SDT/014/MSZ Opis stanowiska: Do
głównych zadań należeć będą: kontakt telefoniczny z klientami - aptekami, przygotowywanie bazy danych, opracowywanie relacji, raportowanie stanów
magazynowych i wykonywanie zleceń - przy porozumieniu z Przedstawicielem Handlowym. Telesprzedawca będzie miał zestaw wskaźników KPI z celami i
zmienną rekompensatą, musi znać i umieć wykorzystywać techniki negocjacyjne. Zadania: • Sprzedawanie produktów OTC (leki bez recepty) przez telefon
poprzez wykonywanie połączeń z dotychczasowymi klientami • Kontakt z istniejącymi w bazie aptekami w celu poinformowania ich o wprowadzeniu produktu lub
ofercie promocyjnej • Przyjmowanie i przetwarzanie zamówień, odpowiadanie na potrzeby i zapytania klienta • Raportowanie bieżących działań Wymagania: •
Doskonałe umiejętności komunikacyjne • Umiejętność zaplanowania liczby połączeń w celu osiągnięcia celów • Umiejętność sprzedaży i przekonywania • Dobra
znajomość produktów OTC • Umiejętność pracy z celami i wynagrodzeniem zmiennym • Doświadczenie w pracy przedstawiciela telesprzedaży (co najmniej 2 lata)
Oferujemy: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę • Pracę dla lidera branży farmaceutycznej • Pakiet benefitów • Możliwości rozwoju w strukturach firmy
Prosimy o aplikowanie przez poniższą stronę internetową: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Specjalista-ds-telesprzedazy/62188-82556-26-449-1192.html Prosimy o
załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez ManpowerGroup (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP
Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie,
00-838, MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi wchodzących w skład ManpowerGroup; dalej jako Współadministrator
Danych Osobowych) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.). Oświadczam, że zostałam/zostałem
powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia
niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym
procesie rekrutacyjnym. Oferta dotyczy pracy stałej
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