ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД е водещият доставчик на електрическа енергия по брой клиенти на либерализирания енергиен
пазар в България. Дружеството е част от чешката енергийна група ENERGO-PRO a.s., която е работодател на над 2,500 души в България
и обслужва над 1,2 млн. клиента в различни сегменти на енергетиката.
Като част от процеса на либерализация на енергийния пазар над 300,000 български бизнес клиенти трябва да изберат за пръв път своя
доставчик на свободния пазар в страната. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е доказан коректен партньор, който предлага своята
дългогодишна енергийна експертиза, за да осигури стабилност в отношенията и безпроблемна миграция на българските фирми към
либерализирания пазар.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД обявява за град Петрич позиция на
граждански договор:

ТЪРГОВЕЦ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – на граждански договор
Основни задължения и отговорности:

Профил на кандидата:

 Планира и осъществява активни директни продажби на

 С опит в активните директни продажби
 С възможност за пътуване в обслужвания район
 Амбициозен, комуникативен и с подход при

електроенергия и енергоспестяващи продукти и услуги
 Проучва и анализира клиентската потребност
 Сформира и работи с екип от свои посредници
 Води преговори с клиенти

работата с хора

Ние предлагаме:
 Работа с широка гама от продукти и услуги
 Мотивиращо възнаграждение обвързано с постигнатите
резултати

 Прозрачна бонусна схема, която гарантира изплащане

на всички успешни сделки
договор с гъвкаво работно време и
възможност
за
съвместяване
с
други
работни
ангажименти
 Възможност за изграждане на собствено клиентско
портфолио и крос-продажби

 Граждански

Присъединете се към нас в този важен период от развитието на енергийния пазар – използвайте този уникален
шанс да станете част от най-успешната търговска мрежа в България и да създадете свое портфолио от клиенти!

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код IAM_CC_Ptch_040920 не по-късно от 20.09.2020 г.
чрез бутон „Кандидатствай“.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация относно защитата на личните Ви данни и правата Ви, можете да се запознаете с Политиката за
поверителност и защита на личните данни на дружествата от Групата ЕНЕРГО-ПРО Варна при подбор на персонал на
www.energo-pro.bg

