W związku z dynamicznym rozwojem
Dziesiątka Finanse sp. z o. o. działająca w branży usług finansowych poszukuje
odpowiedzialnych i komunikatywnych osób do pracy na stanowisko:

KIEROWNIK REGIONALNY
województwo mazowieckie

Twoje obowiązki:

• Budowanie i nadzór nad zespołem Doradców Klienta działających w terenie
• Wdrażanie i szkolenie pracowników w zakresie produktów proponowanych klientom
• Wdrażanie nowych rozwiązań na pozyskiwanie klientów
• Wdrażanie pracowników w system informatyczny Pracodawcy;
• Cykliczne spotkania z Doradcami Klienta w terenie oraz stały nadzór nad wynikami ich pracy
• Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań podległego zespołu
• Wdrażanie planów sprzedażowych, aktywizujących i naprawczych
• Dbałość o stały wzrost pozyskiwania nowych Klientów
• Raportowanie wyników sprzedaży oraz podjętych działań do Dyrektora Regionalnego
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów klient-centrala
• Wprowadzenie rozliczeń zespołu do systemu operacyjnego
• Zgłaszanie zapotrzebowania na materiały reklamowe oraz dbanie o ich prawidłową dystrybucję
Co oferujemy?
•Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•Atrakcyjne wynagrodzenie
•Laptop, telefon komórkowy, kartę paliwową
•Ścieżkę rozwoju oraz pakiet szkoleń wewnętrznych
•Dodatkowe ubezpieczenie na życie
•Wsparcie przełożonych oraz zespołu
•Miłą atmosferę pracy w sprawnie funkcjonującym zespole
•Możliwość budowy własnego zespołu sprzedażowego
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Czego oczekujemy:
•Doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej lub innych usługach akwizycyjnych
•Dyspozycyjności czasowej związanej z częstymi spotkaniami w terenie o różnych
porach dnia, a także tygodnia
•Skrupulatności w administracji dokumentów
•Doświadczenia w zarządzaniu procesem sprzedaży i zespołem doradców
•Bardzo dobrej komunikacji oraz pozytywnego podejścia do swoich zadań
•Chęci poszerzania wiedzy i umiejętności
•Prawa jazdy kategorii B oraz własnego środka transportu
•Pozytywnego nastawienia do podróży służbowych na terenie kraju.
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Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji w procesie rekrutacji. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dziesiątka
Finanse Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (00-103) ul. Królewska 18, KRS Nr 0000069320, NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-103)ul. Królewska 18, to: adres korespondencyjny Warszawa (00-103) ul. Królewska 18.
Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne
dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach
pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.., w tym jej współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.
Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na
wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do:1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych; 5) wniesienia skargi do Prezes UODO
Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych
danych jest dobrowolne.
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