
                              

 

 

 

 
 
 
Ogólnopolski dystrybutor papieru, należący do dużego międzynarodowego koncernu papierniczego, poszukuje 
kandydatów do pracy na stanowisko : 

 

Specjalista ds. Telesprzedaży 
Miejsce pracy: Warszawa / ul. Wołoska 

 
Celem stanowiska Specjalista ds. Telesprzedaży jest utrzymanie oraz praca nad rozwojem telesprzedaży, a także  
zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta poprzez wsparcie Zespołu Obsługi Klienta w zakresie telesprzedaży  
w segmencie Printing and Creative Solutions.  
 
Główne obowiązki: 

 Utrzymywanie i rozwój relacji biznesowych z klientami z powierzonej bazy danych 
 Telefoniczne kontakty z Klientami, aktywna sprzedaż telefoniczna 
 Aktualizowanie bazy klientów w SAP 
 Realizacja celów sprzedażowych tj. założeń wolumenowych, marżowych oraz innych celów rozwojowych np. związanych  

z rozwojem nowych produktów i usług 
 Rozszerzanie portfolio produktów i usług, zapewnianie wzrostu  penetracji rynku 
 Informowanie o trwających akcjach promocyjnych 
 Rozwój sprzedaży poprzez e-commerce 

 

Wymagania: 
 Minimum 2 lata doświadczenia pracy w środowisku korporacyjnym, w prowadzeniu rozmów handlowych przez telefon, 

umiejętności prezentacji i budowania skutecznej argumentacji handlowej 
 Wysoka komunikatywność i pozytywne nastawienie 
 Dokładność i rzetelność 
 Zaangażowanie oraz determinacja w osiąganiu celu 
 Praca stacjonarna w biurze w stałych godzinach pracy 
 Atutem będzie znajomość rynku poligraficznego lub branży pokrewnej, produktów papierniczych lub pokrewnych  

oraz znajomość SAP 
 Znajomość MS Office 

 
Co oferujemy: 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 Atrakcyjne wynagrodzenie oraz wysoka stawka prowizyjna 
 Możliwość rozwoju i awansu 
 Profesjonalne wdrożenie do pracy / pakiet szkoleń wstępnych: produktowe i systemowe 
 Pakiet świadczeń medycznych, karta sportowa, grupowe ubezpieczenie na życie 
 Praca w młodym, dynamicznym zespole 
 Stałe godziny pracy (9:00-17:00) 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:  
Papyrus Sp. z o.o. / ul. Wołoska 5  / 02-675 Warszawa / lub: praca.pl@papyrus.com 
       
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Papyrus Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  
na oferowane stanowisko pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych na to stanowisko pracy.”  

 


