Firma Ekolog od 15 lat jest niekwestionowanym liderem w branży zarządzania ochroną środowiska.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obecności na rynku zapewniamy naszym Klientom aktualną
i wszechstronną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planowania
przestrzennego.
Działamy na terenie całej Polski i podejmujemy się nawet najbardziej skomplikowanych projektów dla
czołowych firm w kraju. Nie boimy się wyzwań, dążąc za każdym razem do rozwiązań korzystnych dla
naszych klientów. Wyróżnia nas interdyscyplinarny zespół specjalistów, pasjonatów swojego zawodu
oraz indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w prowadzone projekty.
Jako nieustannie rozwijająca się firma, poszukujemy do swojego przedstawicielstwa w Polsce:
Opiekun Klienta
Obszar działania – Małopolskie/Śląskie
Miejsce pracy: Kraków/Katowice
Obszar działania – Podkarpackie/Lubelskie
Miejsce pracy: Rzeszów/Lublin
Obszar działania – Podlaskie
Miejsce pracy: Białystok
Zadaniem zatrudnionej osoby będzie:
 Realizowanie planów i polityki sprzedaży
 Utrzymywanie istniejących oraz pozyskiwanie nowych kontaktów handlowych
 Dbałość o wysoką jakość obsługi klientów i dobry wizerunek firmy
 Budowanie bazy Klientów w podległym regionie
 Przygotowywanie okresowych analiz sprzedaży i efektywności podjętych działań
 Monitorowanie działalności konkurencji
 Wsparcie techniczne klientów
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe (ewentualnie średnie)
 Praktyczna znajomość technik sprzedażowych
 Zaangażowania w wykonywaną pracę i sumienności
 Mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego
 Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 Prawo jazdy kat. B
 Dobra organizacja pracy
 Samodzielność w działaniu
 Orientacja na realizację celów sprzedażowych
 Komunikatywność
 Pozytywne nastawienie
 Odporność na stres
 Posiadanie własnego samochodu
 Dodatkowym atutem będzie znajomość branży ochrony środowiska

Oferujemy:
 Atrakcyjne wynagrodzenie w systemie premiowym, uzależnionym od wyników
 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 Zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej, posiadanie własnej działalności gospodarczej mile
widziane
 Pracę w dowolnym miejscu z nastawieniem na wyjazdy i kontakty w obrębie wyznaczonego
województwa
 Elastyczne godziny pracy
 Dużą samodzielność i wsparcie w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 Zdobywanie doświadczenia zawodowego na wielu polach
 Dużą swobodę w rozwijaniu i promowaniu własnych pomysłów
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na
adres rekrutacja@ekolog.pl w temacie maila prosimy zaznaczyć wybrany obszar działania.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

