
Pozyskiwanie nowych Klientów oraz obsługa istniejących odbiorców
Doradztwo i sprzedaż produktów firmy Hanplast Energy
Budowanie pozytywnych relacji z Klientami
Obsługa posprzedażowa Klientów firmy
Utrzymanie najwyższych standardów obsługi Klienta
Raportowanie do przełożonych

Mile widziane osoby z branży OZE, energii, finansów z doświadczeniem w sprzedaży lub obsłudze Klienta
Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów
Nastawienie na ponadprzeciętną jakość obsługi
Samodzielność w działaniu
Przedsiębiorczość i nastawienie na osiągnięcie celu
Znajomość pakietu Microsoft Office

Gwarantowane stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę + wynagrodzenie prowizyjne
Bogaty pakiet szkoleń (produktowych, sprzedażowych, kompetencyjnych)
Szansę na rozwój, awans i realizację celów zawodowych w dynamicznie rozwijającej się spółce
Partnerską kulturę organizacji
Możliwość realizacji własnych pomysłów
Pracę w otwartym kreatywnym Zespole, który stanowi branżę przyszłości
Gwarantujemy samochód służbowy wraz z karta paliwowa oraz inne niezbędne narzędzia do efektywnego
wykonywania pracy

Hanplast Energy to polska spółka dystrybucyjna w całości należącą do Hanplast Sp. z o.o. - pierwszego na świecie producenta modułów
fotowoltaicznych wykonanych w technologii SmartWire / HJT / BIFACIAL, których  jakość potwierdzona jest najwyższymi na rynku
gwarancjami mocy i produktu. Posiadamy również liczne certyfikaty jakości związane z ponad 25 letnim doświadczeniem w produkcji.
Naszym  klientom  indywidualnym oraz biznesowym  oferujemy kompleksową obsługę inwestycji fotowoltaicznych na  terenie  całej  Polski.
 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osobę na stanowisko:
 
 

Specjalisty ds. Sprzedaży OZE
Miejsce: Cała Polska

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@hanplast.energy

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.
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