Nuo 1991 m. užaugome iki antro didžiausio šviesolaidinio interneto ir sumanios televizijos tiekėjo Lietuvoje.
Technologijoms sparčiai tobulėjant, kasdien tobulėjame ir mes – mūsų komandoje virš 300 bendraminčių,
siekiančių sužinoti ir išmokti vis kažką naujo. Esame šiuolaikiška ir atvira įmonė tiems, kurie dega naujomis
idėjomis ir nebijo suklysti. Esi vienas iš jų? Prisijunk!

TIESIOGINIŲ PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė)
CGATES ieško:
Motyvuotų ir mokytis norinčių kolegų, kurie prisijungtų prie Vilniaus pardavimų vadybininkų komandos.
Tavo atsakomybės:
• paslaugų pristatymas ir pardavimas privatiems klientams, jų namuose;
• aktyvi naujų privačių klientų paieška;
• aktyvus paslaugų pardavimas esamiems klientams telefonu.
Svarbu, kad Tu:
• mėgsti bendrauti ir turi žinių, kaip profesionaliai elgtis su klientais, užtikrinant visapusišką dėmesį ir
rūpestį;
• esi drąsus(-i) ir pasitiki savimi;
• esi ambicingas (-a) ir orientuotas (-a) į rezultatą;
• gali bendrauti rusų kalba - privalumas!
• turi vairuotojo pažymėjimą.
Atpažįsti save? Siųsk savo CV ir prisijuk prie mūsų komandos! Čia galėsi:
• užsidirbti neribojant savęs ir gauti priedą už pasiektus rezultatus;
• būti kompanijos dalimi, dalintis idėjomis ir siekti karjeros;
• ugdyti savo kompetencijas ir tobulėti palaikančioje aplinkoje;
• turėti tai, ką vertina mūsų darbuotojai – neformalią darbo aplinką, nemonotonišką ir dinamišką darbą.
• už lojalumą naudotis papildomu sveikatos draudimu, privačiose gydymo įstaigose;
• susigrąžinti transporto išlaidas susijusias su darbu.
Atlyginimas
Bazinis atlyginimas nuo 607 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Galutinis mėnesio atlyginimas susideda iš bazinio atlyginimo ir mėnesinių priedų, priklausančių nuo
asmeninių pardavimų ir klientų aptarnavimo rezultatų.

Nekantraujame su Jumis susipažinti!
Kandidatuokite siųsdami savo CV karjera@cgates.lt arba užpildydami formą adresu www.cgates.lt/karjera.
Siųsdami CV sutinkate, kad „Cgates“ susisieks su jumis dėl pateiktos užklausos. Pateikti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į „Cgates“ darbuotojus
vykdymo tikslu ir sutikimo pagrindu iki atrankos proceso pabaigos. Pateiktų asmens duomenų naudojimas yra vienkartinio pobūdžio ir galioja 6 mėnesius. Jį
galima atšaukti apie tai pranešus el. paštu – duomenu.apsauga@cgates.lt. Daugiau info https://www.cgates.lt/privatumo-politika/.

