
BALANCE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest Spółką zajmującą się
usługami finansowymi dla sektora B2B głównie w zakresie Faktoringu, Obrotu wierzytelnościami,
Obrotu Nieruchomościami.

BALANCE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wraz ze znaczącym rozwojem
firmy oferuje pracę na stanowisku Pracownik działu handlowego faktoringu i wierzytelności

OFERUJEMY:
➢ Umowę o pracę
➢ Wysokie zarobki + atrakcyjny system prowizyjny
➢ Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i realnego awansu w strukturach firmy
➢ Niezbędne Narzędzia do pracy (laptop, telefon, samochód służbowy)
➢ Pracę w miłej atmosferze w profesjonalnym zespole

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Godziny pracy: 8:00 - 16:00

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
❏ pozyskiwanie nowych klientów B2B
❏ prowadzenie negocjacji i zawieranie kontraktów handlowych
❏ utrzymanie dobrych relacji z klientami
❏ obsługa posprzedażowa przy wsparciu koordynatora zespołu sprzedaży
❏ kontrola i monitoring realizowanych projektów
❏ dbanie o dobry wizerunek firmy
❏ rozwój innowacyjnych rozwiązań usług na rynku Obrotu Wierzytelnościami
❏ praca w systemie CRM

OCZEKIWANIA:
➔ dużej motywacji i zaangażowania
➔ zdolności planowania i organizowania własnej pracy
➔ wysokiej kultury osobistej i zdolności negocjacyjnych
➔ umiejętność pracy w zespole
➔ mile widziane prawo jazdy kategorii B

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swojego CV wraz ze zdjęciem i listem
motywacyjnym pod adres mailowy k.zabiegala@balancepolska.pl

Pozostawiamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego
etapu procesu rekrutacji.

Wysyłając do nas CV zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BALANCE POLSKA Sp. z o.o.
Proszę zapoznać się z treścią klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez BALANCE POLSKA Sp. z o.o.
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