Poszukiwany Doradca ds. szkoleń
Miejsce pracy: Poznań
Circinus Training Center to firma szkoleniowo-doradcza działająca na rynku od 6 lat.
Kilkanaście lat doświadczenia Trenerów Biznesu, tworzy zespół którego celem jest rozwój
i świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Do swojego zespołu poszukujemy osoby do której należeć będzie:







Aktywna sprzedaż usług szkolenioworozwojowych poprzez rozmowy telefoniczne
Umawianie spotkań z Klientami
Pozyskiwanie Uczestników na szkolenia
otwarte
Organizacja wydarzeń biznesowoszkoleniowych
Budowanie bazy Klientów i utrzymywanie
długotrwałych relacji biznesowych
Przygotowywanie ofert handlowych i umów
w oparciu o standardy Firmy oraz potrzeby
Klientów

Od kandydatów oczekujemy:





Nastawienia pro-sprzedażowego i motywacji wewnętrznej
Dobrej organizacji pracy i odpowiedzialności za swoje wyniki
Wytrwałości i koncentracji na efektach
Gotowości do podjęcia długofalowej współpracy (min. 1 rok)

Nie poszukujemy ludzi:







Którzy szukają problemów a nie rozwiązań
Którzy narzekają i wychodzą z założenia, że czego się nie da
Wychodzą z założenia, że coś się im należy nie dając niczego od siebie
Którzy liczą na to, że nie będą musieli nic robić a dostaną za to wynagrodzenie
Którzy uważają, że wszystko potrafią i to co robią jest najlepsze
Na zmiany reagują negatywnie

Co oferujemy:








Stałe zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę
Atrakcyjny system prowizyjny uzależniony od wyników pracy
Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16:00
Pakiet szkoleń sprzedażowych i rozwojowych
Pracę w biurze w Poznaniu
Nieograniczony system premiowy – tylko od Ciebie zależy ile zarobisz
Niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon)

Zainwestujemy w Ciebie kilkanaście tysięcy złotych!

Szanujemy Twój czas, więc zanim wyślesz CV – uszanuj Nas. Rynek się zmienia i w
naszej firmie zmiany są na porządku dziennym. Jeśli potrafisz dać z siebie 200%, nam
wystarczy tylko 100%. Jeśli myślisz, że będzie łatwo, już teraz mówimy, że nie będzie.
Jeśli chcesz się rozwijać, to najlepsze miejsce dla Ciebie.

ZGŁOSZENIA WYŚLIJ NA
rekrutacja@circinus.pl
Jak wygląda proces rekrutacji
1) Etap I – rozmowa telefoniczna/ skype
2) Etap II – spotkanie i omówienie warunków współpracy
3) Etap III – nawiązanie współpracy
Dużym atutem będzie znajomość programów graficznych i
szkoleniowego/edukacyjnego

znajomość specyfiki rynku

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOK-U
www.facebook.com/kompetencje

