Práce v O2 v Campus Square Brno
Požadujeme:
•
•
•
•

SŠ vzdělání
Časová flexibilita
Obchodní praxe výhodou, nikoliv podmínkou
Vhodné pro absolventy

Nabízíme:
• Smlouvu na dobu neurčitou
• Tahle pozice je o prodeji. Budete tváří značky O2 na jednom z našich Future Shopů.
Jsou navržené tak, aby se v nich dobře cítili nejen zákazníci, ale především
prodejci,kteří v nich tráví spoustu času.
• Future shop bude vaším zázemím, kde budete prodávat naše produkty a inspirovat
zákazníky k tomu, aby maximálně využili naše služby. Každé setkání se
zákazníkem je jiné. Nudit se nebudete.
• Motivující platové podmínky
• Kariérní růst – vedoucí a manažerské pozice po několika měsících
• Mladý a přátelský kolektiv
• Pravidelné týmové akce, večírky i interní soutěže – třeba o zájezd na dovolenou
• 5 týdnů dovolené
Ostatní sdělení:
•
•
•

•

Navýšení fixní mzdy po 6 odpracovaných měsících
Pro zákazníky budeš během pracovní doby k dispozici nejen osobně, ale i na telefonu.
Tím se násobí tvůj prostor na úspěch a zisk provizí z prodeje.
Každý nováček u nás prochází vstupním školením. Naučíte se tam všechno, co jako
prodejce a konzultant budete potřebovat – vyjednávat, vést rozhovor se zákazníkem a
vystupovat jako profík.
Do začátku dostanete svého mentora, na kterého se můžete obrátit pro radu a pomoc.

Informace o pozici:

Místo
OC Campus Square Brno
pracoviště:
Typ pracovního
Smlouva na dobu neurčitou
poměru:
Typ smluvního
Pracovní smlouva
vztahu:
Plat:
Benefity:

průměrně 35.000 – 65.000 Kč/měsíc, Fixní plat a provize z prodeje.
zaměstnanecký tarif –neomezený (data, volání a SMS), příspěvek
18.000 Kč na nový mobil každé 3 roky, 18.000 benefit bodů na
relax, nákupy, dovolenou, Multisport karta, stravenkový paušál
75 Kč, soutěž o hodnotné ceny, zájezdy do zahraničí a další
Benefit body po celý rok a mnoho dalšího.

Požadované
vzdělání:

Středoškolské vzdělání

Váš životopis posílejte na email prace@campusbrno.cz
Do předmětu emailu uveďte firmu, kam se hlásíte a název pozice (můžete zkopírovat název
pozice z nadpisu pracovní nabídky výše)
Pokud budete mít nějaké dotazy nebo se budete chtít jen podívat na pracovní prostředí,
kolektiv apod. můžete navštívit Pracovní veletrh přímo v OC Campus Square.
31.5.2022 v čase mezi 15 – 18 hod. zde bude „Den otevřených dveří“ a zástupci z
jednotlivých firemVám ukáží, jak to u nich vypadá nebo vám odpoví na případné dotazy.

Váš životopis bude následně předán na personální oddělení firmy.

