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Poczuj Klimat Francji! Praca W Sprzedaży 4tys.netto+prowizje Od 3000 Do
6000zł Netto Zdalnie
Poczuj klimat FRANCJI! praca w sprzedaży 4tys.netto+prowizje od 3000 do 6000zł netto ZDALNIE
Poczuj klimat Francji PRACUJĄC Z DOMU Z uwagi na nieustanny rozwój projektu, który prowadzimy już od 4 lat powiększamy nasz zespół! Kto z nami
pracuje? Aneta, Kasia, Karol i Rafał - Czworo wspaniałych! Kto raz do nas dołączy zostaje na lata - jak wyżej wspomnieni :) Stawiamy na samodoskonalenie,
zaangażowanie i pasję do języka. Z nami:
obcujesz z językiem francuskim poprzez rozmowy z native speakerem - żywy język!; co dzień zdobywasz nową
wiedzę, uczysz się od najlepszych - z każdym pracujemy indywidualnie; osiągasz sukcesy, widzisz swoje postępy, masz satysfakcję z tego co robisz; zarabiasz
naprawdę konkretne pieniądze: 4000zł netto samej podstawy plus prowizje przeciętnie od 3000 do 6000zł netto - co m-c pada u nas nowy rekord wynagrodzenia.
Ostatni to właśnie 10 000zł netto! otaczają Cię życzliwi ludzie; masz stałą pracę na lata! Aby nasza współpraca miała szansę zaistnieć oczekujemy:
dyspozycyjności do pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w jedną sobotę w m-cu; biegłej znajomości j. francuskiego (C1) oraz komunikatywnej j.
polskiego (B2); gotowości do przyjazdu na pierwszy miesiąc do Krakowa aby odbyć
wdrożenie oraz późniejszych cyklicznych przyjazdów do Krakowa 2 razy
w
miesiącu na 2 dni; chęci do pracy z klientem, przy obsłudze zamówień ale też sprzedaży; otwartości i gotowości do nauki. Twój dzień pracy: Prowadzisz
rozmowy w j. francuskim, obsługując klientów, którzy kupili naturalne suplementy poprzez stronę internetową producenta. Dzwoniąc do klienta powołujesz się na
dokonane zamówienie, potwierdzasz dane. W każdej z rozmów proponujesz klientowi dodatkowe produkty z oferty aby powiększyć wartość zamówienia. W
ostatnim etapie kierujesz zamówienie do wysyłki a klient po kilku dniach otrzymuje paczkę. Nie oczekujemy doświadczenia, czy specjalistycznego wykształcenia.
Szukamy osób z potencjałem. Nie wiesz czy go posiadasz? Zgłoś się do nas, sprawdzimy :)
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