
DORADCA KLIENTA - specjalista ds. Reklamy
Miejsce pracy: Poznań/Kielce/Wrocław

Nr. Ref.: BUS WiFi TV/miasto

BusWiFi to interaktywna telewizja dla pasażerów komunikacji publicznej. Nowoczesne nośniki digital signage w 

pojazdach emitują treści uprzyjemniające podróż czyli między innymi wiadomości, ciekawostki, pogodę, reklamy 

oraz komunikaty od przewoźnika i dynamiczną informację pasażerską. 

BusWiFi działa w MPK Wrocław, MPK Kielce oraz KPA Kombus (przewoźnik ZTM Poznań).

Aplikujesz na stanowisko sprzedażowe, dlatego powinieneś:

• posiadać wewnętrzny drive, energię i otwartość na nowe doświadczenia,

• lubić rywalizację,

• ciągle chcieć więcej, bo ciągle Ci mało,

• pracować nad swoim rozwojem oraz potrafić udokumentować swoje osiągnięcia w sprzedaży,

• odbyte szkolenia i aktywność pozazawodową,

• lubić pracę w terenie i niechętnie siadać przy biurku.

Zarobki:
• dajemy Ci działający i motywujący system prowizyjny,

• przeciętny doradca w naszej firmie zarabia 60-80 tyś zł netto rocznie,

• jeżeli jesteś dobry, zakładamy że zarobisz 100-150 tyś zł netto rocznie,

• jeżeli jesteś wybitny, w zasięgu masz zarobki nieograniczone

Co dostaniesz:

• komplet wiedzy teoretycznej i praktycznej w formie szkoleń stacjonarnych i terenowych,

• już pierwszego dnia pracy w terenie będziesz miał szansę wygrać i pokazać się w pierwszym konkursie,

• doskonale wiedząc, czym jest dobra atmosfera i wspaniały zespół - zapewnimy Ci wsparcie najlepszych,

• samochód – jeśli efektywnie będziesz wykonywać swoje obowiązki

• przekonując nas do swoich umiejętności - możesz otworzyć sobie drogę do rozwoju jako manager, 
• Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji

Drogi Kandydacie - pamiętaj !!!

Przychodzisz tutaj po to, żeby zarabiać głównie na prowizji. Jeżeli Twoje aspiracje i strefa komfortu 

kończą się na poziomie 2 000 zł - nie aplikuj.

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU?
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego z aktualną fotografią, na adres:

praca@buswifi.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833) 


