EkoEnergia Polska Sp. z o.o. to specjalista w dobieraniu i montowaniu instalacji fotowoltaicznych z kilku
procentowym udziałem w polskim rynku. Firma w swoim dorobku ma kilkaset inwestycji pracujących na
zmniejszenie rachunków swoich klientów. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w doborze, ale i w doradztwie
związanym z panelami fotowoltaicznymi, kolektorami słonecznymi oraz pompami ciepła.

Przedstawiciel handlowy instalacji fotowoltaicznych
Region: woj. Świętokrzyskie (Kielce)
Opis stanowiska
•

budowa sieci sprzedaży dla nowej grupy klientów biznesowych

•

nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych z klientami

•

analizowanie i wykorzystywanie nowych możliwości sprzedaży na rynku

•

realizowanie celów sprzedażowych

•

doradztwo techniczno-handlowe

•

przygotowywanie ofert handlowych odpowiadających potrzebom klientów

opieka

posprzedażowa
Czego oczekujemy?
•

min. średnie wykształcenie

•

min. 1 rok doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej

•

posiada wykształcenie średnie techniczne (preferowane specjalności: elektrotechnika,
automatyka, elektronika)

•

jest samodzielna, zorganizowana i potrafi konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów

•

posiada doświadczenie w pracy z klientem biznesowym

•

lubi pracę w terenie i częste kontakty z klientami

•

posiada prawo jazdy kat. B i praktykę w prowadzeniu samochodu

•

znajomość zagadnień związanych z fotowoltaika będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy:
•

cykl szkoleń produktowych przygotowujących do objęcia stanowiska

•

niezbędne narzędzia pracy, tj. laptop, telefon i samochód służbowy

•

atrakcyjną podstawę wynagrodzenia, której wysokość pozwoli skupić się na realizacji celów
biznesowych

•

dodatkową premię za realizację planów sprzedaży

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listów motywacyjnych na adres
karolina@energiaeko.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

