Certyfikowany Ośrodek Szkolenia, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Międzynarodowego
Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych ATC IATA oraz dystrybutor sprzętu lotniczego,
w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje pracownika na stanowisko:
OPIEKUN KLIENTA KORPORACYJNEGO
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nawiązywanie nowych
i podtrzymywanie już istniejących kontaktów z przedstawicielami PORTÓW I LINII LOTNICZYCH,
AGENTAMI HANDLINGOWYMI oraz firmami zajmującymi się OBSŁUGĄ STATKÓW
POWIETRZNYCH I OBSŁUGĄ PASAŻERSKĄ prowadzącymi działalność na terenie całego świata.
Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w nowej i ciekawej branży, jesteś osobą samodzielną i nie boisz się
wyzwań zapraszamy do Naszego Zespołu. Poszukujemy osób z pasją dla których lotnictwo będzie
czymś więcej niż tylko pracą. Oczywiście język angielski musisz znać doskonale.
W zamian za zaangażowanie jesteśmy w stanie zaoferować elastyczne warunki pracy. Możesz
pracować w domu lub przychodzić do ciepłego zimą i chłodnego latem klimatyzowanego biura
w Lublinie.
Twoje wynagrodzenie chcielibyśmy oprzeć o podstawę – ok 2000 zł netto, oraz o prowizję której
wysokość uzgodnimy indywidualnie.
Rejon działania: cały świat
Opis stanowiska pracy
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie
odpowiedzialna za:
✓ Pozyskiwanie nowych klientów oraz
obsługę dotychczasowych;
✓ Obsługę sprzedaży produktów firmy i
nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem;
✓ Wdrażanie produktów firmy w
przedsiębiorstwach klientów;
✓ Przeprowadzanie prób technologicznych u
klientów;

✓
✓
✓
✓

Oferujemy
Umowę o pracę;
Możliwość odbycia ciekawych szkoleń;
Wynagrodzenie 2000 zł netto;
Prowizję od sprzedaży;

Miele widziane:
✓ Doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku;
✓ Znajomość dodatkowego języka obcego
(znajomość j. angielskiego na
poziomie b. zaawansowanym jest
warunkiem koniecznym);
✓ Wykształcenie kierunkowe;
✓ Prawo jazdy kat. B;
✓ Umiejętność obsługi pakietu MS Office
Windows;
✓ Zaangażowanie, samodzielność, dobra
organizacja pracy własnej;
✓ Komunikatywność, orientacja na cel,
umiejętność pracy w sytuacji stresu;
✓ Tolerancja

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na e-mail biuro@aviacon.pl . Informujemy zainteresowanych, że skontaktujemy się z
wybranymi osobami. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Po zamknięciu procesu
rekrutacji przesłane dokumenty zostaną zniszczone. Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

[Wpisz tekst]

