Zákazník od nás získává ČESKÝ produkt ŠPIČKOVÉ KVALITY
Komplexní řešení pro plastová a hliníková okna
Přinášejte s námi radost do domovů našich zákazníků, a to díky pozici:

VEDOUCÍ OBLASTNÍHO ZASTOUPENÍ
PRO B2C ČECHY
Hledáme týmového hráče, který přijme naše VIZE za své a bude spolu s námi budovat
zdravou firemní kulturu a přenášet radost z práce na naše kolegy a tím i na zákazníky.
Přidejte se k nám!
Získáte tím příležitost




Spolupracovat s námi na nových projektech vedoucích ke zvyšování spokojenosti a komfortu
našeho zákazníka
Prodávat svým zákazníkům ČESKOU kvalitu a SKUTEČNÝ UŽITEK
Užít si radost z dobře odvedené práce
Jste tím pravým partnerem pro náš tým právě Vy?








Jste obchodník srdcem i duší?
Jste šéf, který ví, že radost z práce = cesta k srdci zákazníka?
Jste tak trochu kouzelník – umíte lidem vyčarovat úsměv na tváři tím, že měníte jejich sny v
realitu?
Orientujete se na stavebním trhu - nebo máte k tomuto tématu blízko?
Hliník, Plast, Okna, Dveře, Exteriérová stínící technika –jsou slova Vám profesně blízká?
Máte drive a tah na branku?

Nacházíte svá ANO? Potom jste určitě ten pravý a my se těšíme na setkání právě s Vámi!
Co Vás s námi čeká?





Budete rozvíjet svůj stávající obchodní tým - obchodní dovednosti, odborné znalosti, radost z
práce
Čeká Vás příležitost rozšířit svůj tým o další spoluhráče, do jejichž výběru se s námi zapojíte
Řešení případných problémů -u zakázek, při chodu kanceláří
Podpora firemní kultury





každodenní práce s lidmi - zaměstnanci i se zákazníky
Samozřejmě -plány / skutečnost / skvělé výsledky
Příležitost sjednávat i své vlastní zakázky
Co Vám můžeme nabídnout?









Kolektiv skvělých lidí, vstřícné a férové jednání
Možnost sdílet své zkušenosti a nápady s dalšími kolegy
Příležitost nabízet ČESKÝ PRODUKT špičkové kvality
Různorodou práci pro firmu, která má respekt k zákazníkovi a inovacím
Auto, notebook, telefon – to vše i k osobnímu užití, zvýhodněné rodinné tarify
25 dní dovolené, firemní akce, školení a další zajímavé benefity
Zázemí obchodní kanceláře v Mladé Boleslavi
Myslíte, že by Vás práce u nás bavila?

Zašlete nám, prosím, motivační dopis, strukturovaný životopis spolu se svou fotografií na
personalni@sulko.cz

A pokud stále přemýšlíte, podívejte se na naše Firemní videa SULKO a VIZE , najdete je na našich
stránkách nebo na https://www.youtube.com

