Bútorok, formák, sokszínűség és design: ez a Basic Collection.
Értékesítő és Junior értékesítő
A szektorban piacvezető - bútorkereskedelemmel és tértervezéssel foglalkozó cég vagyunk, a világ különböző
pontján gyártott termékek széles választékát kínáljuk főként hotelek, éttermek, bárok - valamint prémium
egyéni vásárlók részére. Bútoraink Budapest neves éttermeiben, szállodáiban, és számos külföldi helyszínen is
felbukkannak. Basic Collection székekben fogyaszthatod a vacsorát Jamie’s Italian budapesti éttermében, ihatod a
koktélokat a Budapest Parkban és gyönyörködhetsz a panorámában az Inercontinental Hotel teraszán, hogy csak
néhány referenciát emeljünk ki az elmúlt 10 év több ezer projektjei közül.
Fiatalos csapatunk bővülésére keresünk értékesítő és junior értékesítő munkakörökbe kollégát, belvárosi exkluzív
bemutatótermünkbe.

Téged keresünk, ha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magas szintű kiszolgálást tudsz biztosítani ügyfeleink számára,
Körültekintő és precíz ügyfélorientált attitűdöd van,
Célorientált vagy és betartod a kijelölt határidőket,
Nem okoz problémát több feladat egyidejű menedzselése,
Tudsz tervezni és prioritásokat felállítani,
Nyitott vagy minden újdonságra és nem félsz kezdeményezni,
Jó csapatjátékos vagy, de emellett önállóan is tudsz dolgozni,
Dinamikus, fiatalos, megnyerő személyiségnek érzed magad,
Jól beszélsz angolul és felhasználói szinten kezeled a számítógépet (xls, ppt, stb)
Előny, ha van már értékesítésben szerzett tapasztalatod
Előny, ha az angolon kívül más nyelven is beszélsz
És előny, ha érdekel a belsőépítészet és design

Feladataid lesznek, ha Téged választunk:
•
•
•
•
•

Meglévő ügyfelekkel való kiemelt kapcsolattartás
Árajánlatok készítése és a projektek megvalósulásának koordinálása
Teljes körű ügyfélkezelés: az igények pontos felmérésétől egészen kiszállításig majd utókövetés
Társosztályokkal, beszállítókkal való napi szintű kapcsolattartás
Új üzleti kapcsolatok-lehetőségek felderítése

Nálunk megkapod:
•
•
•
•

Tréning bútorokról, fákról, textilekről, gyártókról – nem elvárás, hogy érts a bútorokhoz, nálunk mindent 		
megtanulhatsz, ha nyitott vagy és motivált
Meglévő ügyfélkörrel rendelkezünk, NEM call center munkatársat keresünk (nincsenek hideghívások)
Nemzetközi környezetbe csöppensz
Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség vár, valamint versenyképes fizetés + jutalék – tőled függ, mit
hozol ki magadból és a lehetőségekből hosszú távon

Fizetési igényed megjelölésével küldd el angol és magyar nyelvű önéletrajzodat az info@basiccollection.hu
e-mail címre és pár mondatban győzz meg arról a levélben, hogy Te vagy az ideális jelölt erre a pozícióra.

