
Konzultant	  značkové	  prodejny	  –	  Brno	  
	  
Vaše	  budoucí	  práce:	  

• aktivní	  prodej	  produktů	  a	  služeb	  zákazníkům	  na	  značkové	  prodejně	  	  	  
• poskytování	  aktuálních	  informací	  o	  nabídce	  produktů	  a	  služeb	  	  	  
• řešení	  požadavků	  a	  potřeb	  zákazníků	  	  	  
• jednání	  se	  stávajícími	  a	  potenciálními	  zákazníky	  	  	  
• aktivity	  směřující	  k	  plnění	  prodejních	  plánů	  	  
• zajištění	  administrativní	  činnosti	  a	  agendy	  spojené	  s	  prodejem	  a	  

následným	  zákaznickým	  servisem	  	  
• spolupráce	  s	  kolegy	  v	  týmu	  a	  ostatními	  útvary	  společnosti	  

Požadovaný	  profil:	  
• min.	  SŠ	  vzdělání	  s	  maturitou	  	  
• prodejní	  a	  komunikační	  dovednosti	  	  	  
• orientace	  na	  zákazníka	  a	  jeho	  potřeby	  	  	  
• uživatelská	  znalost	  práce	  na	  PC	  	  
• časová	  flexibilita	  a	  vysoké	  pracovní	  nasazení	  	  	  
• ochota	  k	  průběžnému	  sebevzdělávání	  	  	  
• praxe	  v	  oblasti	  prodeje	  výhodou	  	  	  
• nástup	  preferujeme	  k	  1.2.2014	  

Nabízíme:	  
• úvodní	  měsíční	  školení	  v	  Praze	  	  	  
• perspektivu	  práce	  pro	  nadnárodní	  telekomunikační	  společnost	  	  	  
• zajímavou	  a	  zodpovědnou	  práci	  v	  dynamickém	  prostředí	  	  	  
• možnost	  profesního	  růstu	  a	  osobního	  rozvoje	  	  	  
• motivující	  mzdové	  ohodnocení	  	  	  
• nadstandardní	  zaměstnanecké	  výhody	  (např.	  služební	  mobilní	  telefon,	  

internet	  v	  mobilu,	  speciální	  zaměstnanecký	  tarif	  na	  mobilní	  volání,	  slevy	  
pro	  rodinu	  a	  přátele)	  	  	  

• pestrou	  škálu	  firemních	  benefitů	  (např.	  slevy	  na	  služby	  a	  produkty,	  
příspěvky	  na	  životní	  nebo	  penzijní	  připojištění,	  stavební	  spoření,	  
jazykové	  kurzy	  nebo	  školku,	  nadstandardní	  zdravotní	  péče,	  stravenky	  	  
a	  flexipassy)	  	  	  

• řadu	  zaměstnaneckých	  slev	  a	  výhod,	  které	  zajišťujeme	  prostřednictvím	  
partnerství	  naší	  společnosti	  s	  dalšími	  společnostmi	  a	  institucemi	  	  	  

• týden	  dovolené	  navíc	  	  	  	  
	  
Pokud	  Vás	  naše	  nabídka	  zaujala,	  zašlete	  nám,	  prosím,	  svůj	  životopis	  spolu	  s	  
motivačním	  dopisem.	  


