Przedstawiciel Handlowy
Rozpocznij pracę dla jednego z najlepiej rokujących startupów społecznościowych i zarabiaj
promując miejską aplikację dla znajomych  SWIPER (getswiperapp.com).
Naszym produktem jest aplikacja, która ma uzupełnić brakującą wartość na rynku i szybko
stać się alternatywą dla obecnie dostępnych serwisów i aplikacji.
Opis stanowiska:
Twoim zadaniem będzie pozyskiwanie partnerów w pięciu kategoriach: gastronomia, kultura,
rozrywka, zakupy, sport. Praca to głównie spotkania z managerami/właścicielami obiektów.
Prezentacja produktu oraz wartości jaką daje. Wdrożenie rozwiązania, a także opieka nad
pozyskanym partnerem.
Oferta pracy skierowana jest do studentów znajdujących się na 23 roku studiów.
Zadania:
●
●
●
●

Aktywne i samodzielne pozyskiwanie nowych partnerów B2B,
Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z obecnymi partnerami,
Realizacja powierzonych zadań i założonych celów sprzedażowych,
Raportowanie.

Wymagania
●
●
●
●

Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej P2P,
Znajomość zagadnień marketingu i umiejętność ich wykorzystania,
Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
Zaangażowanie, skrupulatność i umiejętne zarządzanie czasem pracy.

Oferujemy:
●

●
●
●

Rozliczane od efektów przez pierwsze 3 miesiące lub do osiągnięcia poziomu 100
partnerów  szukamy osób które zaangażują się w projekt. Po osiągnięciu celu
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W okresie próbnym 50% prowizji + premie za efekty i realizację dodatkowych zadań,
Wolny wymiar godzinowy,
Materiały reklamowe i budżet na indywidualne działania promocyjne.

Oferta ważna do 30.11.2016r.
CV wraz ze zdjęciem w wersji PDF należy wysłać na adres team(at)getswiperapp.com
Dodatkowo w treści maila, krótko napisz dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wybrać. W
rekrutacji znaczenie ma Twój zapał do działania, a także zdobyte do tej pory doświadczenie.
Dlatego pochwal się wszystkim co może nas przekonać do Twojej osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę SWIPER. danych
osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych
osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów
rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002
r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem
poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych".

