ZATRUDNIMY: Sprzedawcę oraz Serwisanta
akcesoria, telefony komórkowe
Miejsce Pracy: Warszawa

GsmMarket.pl jest firmą prowadzącą od ponad 15 lat działalność handlowo-usługową w branży
GSM, sprzętu multimedialnego w sklepach znajdujących się w dużych centrach handlowych na
terenie Warszawy.
W naszych punktach sprzedaży posiadamy szeroką ofertę modeli telefonów nowych i używanych,
znanych i cenionych producentów oraz bogaty wybór akcesoriów do większości obecnie dostępnych
na rynku telefonów komórkowych.
Poza sprzedażą świadczymy również usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
telefonów komórkowych, odzyskiwania i transferu danych, przywracaniu do „życia” sprzętu
uszkodzonego w wyniku zalania, zawilgocenia czy też uszkodzenia mechanicznego.
Nasi klienci są zawsze zadowoleni z miłej i profesjonalnej obsługi.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy pilnie poszukujemy osoby na stanowisko: Sprzedawcakonsultant oraz serwisant w punkcie handlowym z telefonami i akcesoriami do telefonów
komórkowych.

Opis stanowiska:
Do obowiązków kandydata będzie należało:
 obsługa klientów
 aktywna sprzedaż telefonów komórkowych i akcesoriów GSM i usług serwisowych
 zakup telefonów komórkowych
 przyjęcie i wydanie urządzeń serwisowanych
 obsługa kasy fiskalnej i sprzętu PC
 opieka i dbałość o estetyczny wygląd lokalu oraz ekspozycji

Wymagania:











wykształcenie minimum średnie
wysokie umiejętności komunikacji z ludźmi
uczciwość i rzetelność
znajomość obsługi komputera i internetu
entuzjazm i zaangażowanie w pracę
kreatywność
punktualność
dyspozycyjność
zainteresowanie branżą GSM
znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
miła prezencja






doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
znajomość branży GSM
umiejętność serwisowania telefonów
obsługa programów magazynowych







umowę o pracę
stałe wynagrodzenie oraz system prowizyjny
atrakcyjne systemy motywacyjne
dobrą atmosferę pracy
możliwość rozwoju


Mile widziane

Oferujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z AKTUALNYM zdjęciem. W treści maila prosimy
o napisanie kilku słów o sobie, mail: biuro@gsmmarket.pl tel. 604 206 606 lub 604 104 904
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926, ze zm.)”.

