Zostań Specjalistą

ds. Sprzedaży OZE

Branża OZE jest obecnie najbardziej
pożądanym i przyszłościowym 

obszarem światowego rynku. 



Oznacza to, że możesz mieć ogromny
wpływ na nasze środowisko, ale 

i jednocześnie zarabiać nawet 10 000 zł
miesięcznie ingerując w rozwój naszej

Zo s t a ń S p e c j a l i s t ą

planety!

Pomóż nam i wspólnie zadbajmy o naszą przyszłość.

Dołącz do naszego zespołu i zobacz, że to możliwe.

Co musisz 


W czym jesteśmy 


o nas wiedzieć?

silniejsi od konkurencji?

Zespół ecoPartner już od przeszło

Wysokie wynagrodzenie - 


2014 roku działa na rynku fotowoltaiki. 


decyduj o wysokości swojego
wynagrodzenia i zarabiaj więcej!

Szeroki wybór komponentów

Wraz z naszymi wykonawcami mamy
na koncie ponad 8 000 instalacji

fotowoltaicznych.

fotowoltaicznych w całym kraju.
Współpracujemy z ponad 200

Autorski CRM.

instalatorami w całej Polsce.

Wsparcie projektantów 

i koordynatorów na każdym 

etapie realizacji

a


Co jest dl

nas najważniejsze?

- Twój rozwój Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia to dla nas żadna bariera!

Jeśli:

Jesteś


Sumiennie

wykonujesz

powierzone


/a

i otwarty/a na


zmotywowany

nowe wyzwania.

Łatwo


Jesteś


z


nawiązujes

nowe kontakty.

rozwój osobisty.

zadania.

To nasza rola, aby Ci w tym pomóc!

Jakie będą Twoje zadania?
Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i podtrzymywanie relacji 

biznesowych z obecnymi klientami firmy.

Przygotowanie oferty dla klienta za pomocą naszego autorskiego 

systemu

CRM.

Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz innych OZE.

f

Co możemy Ci zao erować?

Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne - to Ty decydujesz o wysokości
swojego wynagrodzenia!

Szkolenia techniczne i sprzedażowe - wszystkiego Cię nauczymy!
Wsparcie doświadczonego koordynatora i projektantów.

Profesjonalny i prosty w obsłudze program

CRM.

,

Pracę w młodym energicznym zespole.

Wsparcie leadowe dla najlepszych handlowców.

N

:

apisz do nas i prześlij swoją aplikację na adres

aplikuj

@

a


nastawiony n

ecopartner.co

Jeśli zależy Ci na rozwoju zielonej planety - nie czekaj, dołącz do nas.

Pomóż nam oszczędzać czas, pieniądze i środowisko!

