
 
Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń / Usług Doradczych 

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za promowanie oraz sprzedaż szkoleń 

oraz usług doradczych poprzez telefoniczny, mailowy i osobisty kontakt z klientami. Pracę wspomaga 

system CRM z bazą już istniejących klientów B2B. Osoba zatrudniona otrzyma do obsługi czynnych 

klientów. 

 

Zakres obowiązków: 

● Obsługa zapytań ofertowych na usługi oferowane przez firmę  

● Analiza potrzeb klientów oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla nich; 
● Przygotowywanie ofert i negocjowanie umów w segmencie B2B; 

● Realizacja długoterminowych oraz krótkoterminowych celów biznesowych; 
● Utrzymywanie kontaktu (mail, telefon, spotkania) z klientami firmy; 

● Pozyskiwanie klientów na nowe projekty; 

● Rozbudowa bazy danych kontrahentów oraz wykorzystywanie jej w rozwoju 
biznesu; 

● Budowa relacji z klientami poprzez social media (Linekdin, Golden Line itp.) 

● Współpraca z marketingiem w promowaniu usług szkoleniowych; 
● Budowanie długotrwałych relacji z klientami i partnerami 

● Dbanie o wzorowe relacje z naszymi klientami i wizerunek firmy. 
 

 

Zapewniamy: 
 



● Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy; 

● Możliwość rozwoju - praca nad różnorodnymi projektami dla ciekawych klientów; 

● Stanowisko z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń w 

zakresie procesów biznesowych, nowoczesnych systemów sprzedażowych i 

marketingowych; 

● Miłą i motywującą atmosferę pracy w firmie z ustabilizowaną pozycją na rynku 

● Elastyczność w systemie pracy; 

● Ciekawą ścieżkę kariery.  

 

Czego oczekujemy? 

● Pasji i doświadczenia  w sprzedaży 

● Świetnej komunikacji z klientami 

● Łatwości w nawiązywaniu kontaktów, w szczególności telefonicznych 

● Umiejętności tworzenia ofert oraz maili sprzedażowych 

● Chęci do nieustannego samorozwoju 

● Komunikatywności oraz wysokiej kultury osobistej 

● Systematyczności i konsekwencji w realizacji celów i zamierzeń 

● Umiejętności wyznaczania priorytetów 

● Umiejętności pracy w zespole 

● Dokładności i staranności w wykonywaniu swoich obowiązków 

● Umiejętności analitycznego myślenia 

● Wykształcenie wyższe  

● Dobrej znajomości MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

● Mile widziana umiejętność innych programów do tworzenia ofert oraz prezentacji 

● Mile widziane dobre poruszanie się w social mediach (FB, YouTube, LinkedIn itp.) 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres szkolenia@export-esperts.pl 
i zawarcie w nim klauzuli: 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych            
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji            
prowadzonego przez Eurospektrum s.c. z siedzibą we Wrocławiu 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 (ogólne          



rozporządzenie o ochronie danych) Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez          
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Eurospektrum s.c. z siedzibą we Wrocławiu           
przy ul. Drobnera 36/19 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych              
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26             
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie           
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


