Jesteśmy firmą doradztwa personalnego działającą od ponad 20 lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne na stanowiska
managerskie i eksperckie dla firm w Polsce i zagranicą, opierając się na najwyższych standardach działania.
Dla międzynarodowej firmy od ponad 30 lat świadczącej usługi w zakresie transportu i spedycji poszukujemy
Kandydata/Kandydatki do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM
Miejsce pracy: Łódź

ZAKRES ZADAŃ





Aktywne pozyskiwanie klientów z ryku francuskiego, sprzedaż usług firmy;
Tworzenie ofert i odpowiadanie na zapytania;
Budowanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji z nowymi i obecnymi klientami;
Współpraca z innymi działami firmy, zwłaszcza z działem spedycji w ramach realizowanych zadań.

OCZEKIWANIA
 Wykształcenie co najmniej średnie;
 Mile widziane co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, najchętniej związanego z pozyskiwaniem oraz
obsługą klienta francuskojęzycznego i/lub sprzedażą przez telefon;
 Bardzo dobra znajomość języka francuskiego, co najmniej poziom B2;
 Znajomość francuskiej kultury biznesu;
 Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji przez telefon;
 Konsekwencja w działaniu i zorientowanie na cel;
 Dobra organizacja czasu pracy.
PRACODAWCA OFERUJE





Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Niezbędne narzędzia pracy;
Ciekawą i dynamiczną pracę w środowisku międzynarodowym;
Możliwość rozwoju zawodowego.

Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania
zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail:

ewa.gorniak@gravet.consulting
W tytule wiadomości prosimy wpisać: SHF/20
Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z
wybranymi Kandydatami
Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności znajdującej się na stronie www.gravet.com.pl/praca oraz zamieszczenie w dokumentach
aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Gravet
Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie przetwarzania moich danych osobowych, okresie ich przechowywania
oraz przysługujących mi prawach.”
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