
Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) jest Extend Vision Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie (31-403), ul. Kamienna 43. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Extend Vision Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i przechowywane przez okres 3 miesięcy. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych. Kandydaci mogą również przekazać 
swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Extend Vision Sp. z o.o. także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu powinna Pani / Pan zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Extend Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-403), ul. Kamienna 43 na potrzeby realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji*”.

OPIS STANOWISKA:
•  Prowadzenie działań handlowych w obszarze krajowym i zagranicznym                                               
•  Aktywna sprzedaż produktów na targi, kongresy, eventy, wystawy                                                                                                                                              
•  Monitorowanie i analiza sprzedaży                                                                
•  Przygotowanie i negocjowanie warunków współpracy z klientami 
•  Utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami oraz aktywne działania w celu pozyskiwania nowych                                                                                                                                             
•  Przygotowywanie atrakcyjnych ofert / promocji                                                                                               
•  Udział w targach / konferencjach / wystawach

WYMAGANIA:
•  Wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat)                                                                                                                                      
•  Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą klienta                                                                                                                                                                    
•  Doświadczenie w branży reklamowej będzie dodatkowym atutem                                           
•  Samodzielność w działaniu, systematyczność oraz odporność na presję czasu                                                                                                                                                                
•  Zmysł ekonomiczno-techniczny i umiejętności poruszania się w procesie "od projektu do realizacji"      
•  Gotowość do służbowych wyjazdów
•  Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
•  Prawo jazdy kategorii B                                                                                                                                      
•  Kultura osobista                                                                                                                                                                                

OFERUJEMY:
•  Umowę o pracę w Krakowie                                                       
•  Transparentny system premiowania                                                                                                           
•  Zdobycie szerokiego doświadczenia zawodowego                                                                                   
•  Możliwość awansu                                                                                                                                    
•  Szkolenia i pomoc na każdym etapie współpracy - zespół wieloletnich specjalistów                           
•  Przyjazną atmosferę w pracy                  
•  Elastyczność pracy
•  Wewnętrzne szkolenia / integracja                                                                                                                  
•  Wszystkie niezbędne narzędzia do pracy: telefon, laptop, samochód służbowy                       
•  Miejsce zatrudnienia Centrum Krakowa                                                                                                                                                       

Firmę Extend Vision tworzy zgrany zespół! Różnimy się pod względem charakterów, zakresu działań, temperamentu 
czy osobowości, ale łączy nas to co najważniejsze dla naszych klientów - wysokie kompetencje i profesjonalizm.

 Na obecną chwilę poszukujemy:                    HANDLOWCA

Producent stoisk i rozwiązań wystawienniczych na targi, konferencje, 
eventy z 27-letnim doświadczeniem!

Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie CV
wraz z klauzulą poufności          

praca@extendvision.pl
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