
Przedstawiciel Handlowy ds. sprzedaży SEM i SEO

Od  wielu  lat  Synerway  zapewnia  swoim  Klientom  obecność  w  TOP  10  wyników  wyszukiwania  w
najpopularniejszych  wyszukiwarkach internetowych. Wiemy jak to robić, a klienci pozostają z nami na lata.
W związku  z  rozszerzeniem  działalności  o  inne  produkty  performance  marketingu  oraz  dynamicznym
rozwojem spółki  rozszerzamy nasz  zespół.  Jeżeli  spełniasz  większość  z  poniższych  wymagań,  a  cechy
idealnego kandydata opisują Ciebie – spotkajmy się. 

Jeżeli pasują do Ciebie poniższe cechy, świetnie sprawdzisz się w naszym Zespole:

- samodzielność w organizowaniu własnej pracy i odpowiedzialność za swoje działania,
- umiejętność jasnego określania celów i dążenie do ich realizacji, 
- entuzjazm do podejmowania nowych wyzwań oraz nastawienie na rozwój osobisty,
- otwartość i komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- przyjemność z pozyskiwania i budowania relacji z klientem,
- zapał do pracy 100 i motywacja,

Mile widziane:
- Roczne  doświadczenie  w  sprzedaży  usług  (nie  koniecznie  informatycznych)  lub  na  podobnym

stanowisku,
- Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
- Doświadczenie w pracy za granicą, przy nietypowych projektach (np. non-profit) będzie dodatkowy

atutem, 
- Wysoka kultura osobista,

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczeni i  wyników jakie generujesz dla

firmy (podstawa + prowizja – po roku pracy i zbudowaniu portfela klientów zarobki na poziomie
7.500 – 10.000 zł mies.).  

- pełnoetatową  pracę  jako  część  kompetentnego  i   profesjonalnego  Zespołu  z  płaską  strukturą  i
koleżeńską atmosferą,

- narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy, aplikacje wspomagające) 
- prywatną opiekę medyczną,
- kartę multisport
- dobrą kawę z rana, komfortowe warunki pracy.

W naszym zespole liczy się samodzielność, doświadczenie oraz pozytywna energia przy wspólnych 
projektach. Jeżeli nie spełniasz wszystkich wymagań ale uważasz, że pasujesz do naszego zespołu, pokaż 
swoją skuteczność i wyślij swoje CV.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wysłanie CV na adres; hr@synerway.pl. 

Prosimy  o  umieszczanie  w  dokumentach  aplikacyjnych  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.), prowadzonych przez Synerway Sp. z o.o..

Pozycjonowanie (SEO). Pozwól znaleźć się w Internecie!
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