
Kraj dela
Slovenija

Zahtevana stopnja izobrazbe
I. - 7 razredov osnovne šole ali manj
II. - dokončana osnovna šola
III. - dokončana poklicna šola
IV. - dokončana srednja strokovna šola
V. - dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole

Oblika zaposlitve
redno | nedoločen d. č. redno | določen d. č. prek s. p. | pogodbeno delo

Poskusna delovna doba
Da (6 mesecev)

Zahtevan jezik
Slovenski

Karierni nivo
izkušeni delavec

Kontaktna oseba
Vodja pisarne: Katarina Nikolič

PRIJAVA NA OGLAS
Elektronska prijava

TELEFON
031 607 825

Klasifikacija poklica
Komercialist

Področja dela
Gostinstvo, turizem, potovanje, komerciala,
prodaja, marketing, PR, optimizacija stroškov,
prodaja energentov (plin, elektrina ter telekomunikacije)

KOMERCIALIST PRODAJE
NA TERENU

Delovne izkušnje
1-3 leta

Mesečno plačilo
po dogovoru mesečno

Delovni čas
polni delovni čas

info@optimaplusbooking.com



Opis delovnega mesta

- delo z obstoječimi strankami,
- pridobivanje novih strank,
- delo na terenu,
- optimizacija stroškov (energentov, telekomunikacij),
- optimizacija prodajnih kanalov (Booking.com, Airbnb...),
- trženje channel managerja za nastanitvene obrate.

Nudimo

- Redno mesečno plačilo z možnostjo nadpovprečnega zaslužka,
- stimulacija ter nagrade,
- službeni telefon ter računalnik,
- dodatna izobraževanja,
- 6. mesečna poskusna doba,
- možnost zaposlitve za nedoločen čas,
- možnost gradnje kariere.

Pričakujemo

- Nadpovprečno samoinciativnost,
- želja po nadpovprečnem zaslužku,
- iznajdljivost na terenu ter pri delu s strankami,
- želja po delu na terenu ter želja po delu z ljudmi,
- želja po dodatnem izobraževanju,
- vsaj 1. leto izkušenj na primerljivem delavnem mestu v prodaji (ni pogoj),
- odlične prodajne in komunikacijske kompetence ter osredotočenost
- k kupcem in rezultatom,
- proaktivni pristop in timsko usmerjenost,
- veljavno vozniško dovoljenje B kategorije in lasten prevoz,
- poznavanje telekomunikacijskih storitev,
- predanost delu in podjetju,
- tekoče znanje Slovenskega jezika,
- poznavanje Microsoft Office orodji,
- osnovno znanje računalništva in spleta,
- zaželjeno poznavanje prodajnih kanalov Booking.com, Airbnb (ni pogoj),
- zaželjeno poznavanje socialnih omrežji.



O podjetju

Glavni cilj vodstva je, da podjetje Optimaplus postane v Sloveniji
številka ena, v kvaliteti in kvantiteti!

Kako nam to lahko uspe?
Enostavno delamo samo tisto, kar je dobro za stranko.
To pomeni, da zadostimo njenim sanjam, željam, ciljem
in potrebam! S pravimi produkti, strokovnostjo, dolgoročno
skrbjo in nenehno podporo v dobrih in slabih časih!

Več let uspešnega poslovanja na različnih področjih.

Povzetek oglasa
Nudimo:
- redno mesečno plačilo z možnostjo nadpovprečnega zaslužka
- nagrade,
- služben telefon ter računalnik,
- po poskusni dobi možnost pridobitve službenega vozila,
- dodatna izobraževanja,
- 6. mesečno poskusno dobo,
- možnost zaposlitve za nedoločen čas.

www.optimaplusbooking.com

info@optimaplusbooking.com


