Centrum Odszkodowań DRB to solidna i innowacyjna firma - lider rynku odszkodowań w Polsce. To
jednocześnie Zespół ludzi z pasją, zaangażowaniem, głową pełną pomysłów, chcących dzięki swojej
codziennej pracy zmieniać życie osób poszkodowanych na lepsze.
Teraz i Ty możesz być częścią tego inspirującego Teamu!

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy osób gotowych na podjęcie nowych wyzwań w obszarze sprzedaży
i objęcia stanowiska:

Dyrektor Regionu
Obszar pracy – podległy region (Polska)
Kandydatom oferujemy


reprezentowanie firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej – lider w swojej branży



bardzo korzystne wynagrodzenie prowizyjne



ciekawą pracę, pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie



możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy



dużą autonomię i odpowiedzialność w ramach powierzonego obszaru



przyjazną atmosferę pracy

Zakres odpowiedzialności:


budowanie struktur sprzedażowych w podległym regionie



realizacja planów sprzedażowych



budowanie i zarządzanie zespołem, określanie standardów pracy, motywowanie i analiza poziomu
realizacji planowanych działań



budowanie relacji biznesowych z klientami, w tym identyfikowanie i docieranie do potencjalnych
odbiorców



nadzór nad wdrażaniem krótko i długoterminowej strategii w zakresie rozwoju i sprzedaży



aktywny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy

Od Kandydata oczekujemy:


kilkuletniej praktyki w kierowaniu strukturami sieci sprzedaży



prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub gotowości do jej założenia



umiejętności przywódczych i menadżerskich



umiejętności podejmowania decyzji i egzekwowania wyników



rozwiniętych zdolności analitycznych i negocjacyjnych



umiejętności budowania długoterminowych, partnerskich relacji z klientami



umiejętności planowania i zarządzania procesami w czasie



wysokiej kultury osobistej i profesjonalizmu



prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu



gotowości do częstych wyjazdów służbowych

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie swojego CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych na wskazany adres e-mail rekrutacja.personel@drb.pl - w temacie wiadomości prosimy wpisać:
Rekrutacja Dyrektor Regionu; bądź wypełniając poniższy formularz aplikacyjny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

