
Przedstawiciel Handlowy  
do Działu Home Security

Światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń – ABUS Polska Sp. z o.o. poszukuje osoby  na stanowisko 
Przedstawiciel Handlowy do Działu Home Security. 
W związku z dynamicznym rozwojem branży firma ABUS tworzy zupełnie nowe stanowisko handlowca na północy 
Polski. Jest to doskonała okazja dla najlepszych aby dołączyć do zespołu fachowców i budować pozycję rynkową 
marki ABUS.
Do zadań kandydata należeć będzie aktywne rozwijanie sprzedaży wysokiej klasy zabezpieczeń do domów i 
mieszkań na terenie północnej Polski, przeprowadzanie szkoleń produktowych oraz utrzymywanie pozytywnych 
relacji z klientami. 

Od kandydata oczekujemy:
• doświadczenia w aktywnej sprzedaży i utrzymywania relacji z klientami
• podstawowych umiejętności trenerskich i szkoleniowych połączonych ze zmysłem technicznym
• bardzo dobrej znajomości programów Office ( Excel, Power Point)
• gotowości do podróży służbowych
• odwagi w nawiązywaniu nowych relacji
• pasji do sprzedawania solidnych, godnych zaufania produktów

Idealny kandydat powinien:
• mieć ukończone studia wyższe lub licencjackie
• swobodnie posługiwać się językiem angielskim, znajomość języka niemieckiego będzie atutem
• posiadać umiejętność rozwiązywania wszystkich problemów i realizacji założonych celów
• rozsądnie i samodzielnie planować swoje działania pod kątem optymalnego wykorzystania czasu
• z determinacją dążyć do założonych celów
• zamieszkiwać w trójkącie Bydgoszcz-Piła-Koszalin

Zadania:
• samodzielna praca przy wsparciu kierownictwa działu
• aktywna sprzedaż i wsparcie istniejących klientów
• pozyskiwanie nowych klientów w regionie
• badania rynku i analiza produktowa konkurencji
• prowadzenie szkoleń technicznych i produktowych
• raportowanie do centrali firmy

Oferujemy:
• ciężką, dającą satysfakcję pracę
• dobre wynagrodzenie, plus prowizję oraz dodatki niezbędne do wykonywania zawodu
• samochód służbowy, telefon, laptop
• bardzo dobrą atmosferę w pracy opartą na szacunku i zrozumieniu
• i przede wszystkim – stałą pracę w stabilnym zespole firmy istniejącej od 1924 roku

Zapraszamy do zespołu i czekamy na Twoje zgłoszenie!
Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny na adres mailowy

praca@abus.pl
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