Légy a „Telekom Arca”!

Csatlakozz hozzánk, és légy a Telekom helyi képviselője!
Feladatkör, kompetenciák és felelősség
Magyarország piacvezető telekommunikációs szolgáltatója több milliárd forintos beruházást hajt végre
2018-ig, annak érdekében, hogy minden háztartásban elérhető legyen a szélessávú internet szolgáltatás.
Az eddig el nem látott, folyamatosan bővülő, új területek tájékoztatásából, valamint a megnövekedett igények
menedzseléséből adódó többletfeladatok miatt korlátozott számú kollégát keres a Mobilker Team Kft.

Telekommunikációs üzletkötő munkakörbe, mint a Telekom hivatalos partnere.
KEZDD A PIACVEZETŐNÉL ÉRTÉKESÍTŐI KARRIERED!
• Ha fejleszteni szeretnéd képességeidet, és szeretnél sikeres üzletkötővé válni, valamint magas
keresetet elérni rugalmas munkaidőben, akkor csatlakozz hozzánk!
• A Deutsche Telekom és Magyar Telekom folyamatosan fejleszti értékesítőit Európa szerte.
• Egy multinacionális vállalat legjobb üzletkötője lehetsz Magyarország piacvezető telekommunikációs
szolgáltatójánál!
MIT JELENT A D2D?
• A Telekom 200 fős üzletkötői csapata prémium telekommunikációs szolgáltatásokat értékesít a hazai
lakosság részére saját otthonukban.
• A D2D egy olyan kiindulópont a tehetséges emberek számára, ahol a jövő sikeres üzletkötőit,
csoportvezetőit és sales manager-eit képezzük ki.
• Ez az a hely, ahol profiktól tanulhatsz és felkészítheted magad egy sikeres üzletkötői karrierre.

MIT NYÚJTUNK SZÁMODRA, HA KIVÁLASZTÁSRA KERÜLSZ?
• A Telekom D2D csapatának tagja leszel.
• Az USA-ban kifejlesztett, a piacon jelenleg legjobb sales tréningen fogsz részt venni, hogy a
maximumot hozhasd ki magadból!
• Sikeres munkavégzésedhez digitális és telekommunikációs eszközök használatát és magas szintű
operatív támogatást biztosítunk számodra.
• Megismerheted a magyar telekommunikációs és értékesítési piacot, így a jövőben sokkal könnyebben
fogsz tudni elhelyezkedni magasabb pozícióban.
• Rövid idő alatt rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz és számos hosszú távú szakmai kapcsolatot
alakíthatsz ki.
• Magyarország piacvezető telekommunikációs vállalatától fogsz ajánlást kapni, valamint referenciát
arról, hogy részt vettél professzionális értékesítési tréningeinken.

Várunk Téged is a Telekom profi értékesítői között!

Küldd el fényképes önéletrajzodat 2016.10.31-ig a pozíció nevének megjelölésével a
oneletrajz@mobilkerteam.hu e-mail címre!
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