
Przedstawiciel Handlowy woj. Śląskie   

   
T-Mobile Polska  
 
Nr. Referencyjny: 79531
Kraj: Polska
Lokalizacja: Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Bytom, Bytom,

Częstochowa, Częstochowa, Gliwice, Gliwice,
Katowice, Katowice, Katowice, Katowice,
Katowice, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec,
Sosnowiec, Zabrze, Zabrze

Region: śląskie
Forma zatrudnienia: Pełny etat - czas określony
Poziom Stanowiska: Specjalistyczne / Kierowniczea
Wymagana znajomość
języków:

Angielski

Wymagane doświadczenie: Od 1 do 3 lat
Podróże służbowe
(procentowo):

0-25%

 

  

 
 
 
Opis stanowiska pracy
 
<br>• posiada doświadczenie we współpracy z Klientami biznesowymi
 
• potrafi aktywnie pozyskiwać Klientów i budować długofalowe relacje• jest nastawiona na
realizację celów• uważa, że praca w branży telekomunikacyjnej może być interesująca (mile
widziane jeśli masz w niej doświadczenie)• posiada prawo jazdy kat. B• jest gotowa do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 
Wymagania
 
<br>• osiągał sukcesy w sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych firm z sektora małych i
średnich przedsiębiorstw, oraz dosprzedaż nowych usług do powierzonej bazy Klientów
 
• sprzedawał usługi mobilne, zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, oraz rozwiązania
„szyte na miarę”• rozwijał swoją wiedzę w zakresie produktów i technologii dostępnych w T-
Mobile• brał czynny udział w konkursach sprzedażowych i wygrywał wartościowe nagrody
Oferujemy: • wysokie wynagrodzenie w oparciu o system prowizyjny – min. 9 000 zł przy
realizacji celów sprzedażowych• „Premię na start” którą możesz uzyskać w okresie pierwszych
5 miesięcy oraz dofinansowanie na zakup sprzętu do pracy (np. komputer) - łączna wartość
do 13 000 zł• bezpłatne usługi mobilne T-Mobile• stałą i stabilną współpracę• wsparcie przy
zakładaniu działalności gospodarczej• szkolenia oraz wsparcie produktowe i sprzedażowe
<br>
 
 
T-Mobile Polska
 
<br> Jesteśmy jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce: obsługujemy
ponad 10,251 mln klientów. Jako operator zintegrowany, oprócz usług mobilnych i
stacjonarnych, oferujemy pełen pakiet usług ICT, a w ramach T-Mobile Usługi Bankowe
- pełną paletę usług finansowych. <br> T Mobile Polska obejmuje niemal 100% populacji



Polski zasięgiem swojej sieci 3G oraz ponad 99,8% populacji zasięgiem LTE, dzięki
najnowocześniejszej infrastrukturze sieciowej. <br> Zatrudniamy około 4000 osób, stosując
najlepsze, światowe praktyki w zakresie zarządzania personelem. Dzięki temu w 2017 roku po
raz 8. z rzędu zostaliśmy uhonorowani odznaczeniem Top Employers. <br> Jesteśmy częścią
globalnego koncernu telekomunikacyjnego – Grupa Deutsche Telekom (DT), która zatrudnia
globalnie ponad 225 tysięcy pracowników i prowadzi działalność w 50 krajach na świecie,
obsługując ponad 200 mln klientów. <br> T-Mobile to miejsce pracy pełne wzajemnych
inspiracji i niezwykłych wyzwań. Działamy odważnie, odpowiadamy za podejmowane decyzje,
współpracujemy, eksperymentujemy i próbujemy! <br> Ty też? Nie zwlekaj i zaaplikuj już dziś!
 
 
Kontakt
 
T-Mobile Polska
 
praca@t-mobile.pl
 
http://www.t-mobile.pl/pl/strona_korporacyjna/kariera
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