OptiCom - ir viens no Latvijas vadošajiem IT risinājumu integratoriem ar 26 gadu pieredzi Latvijas
tirgū. Paplašinot savas darbības virzienus, aicinām savai profesionāļu komandai pievienoties spējīgus,
zinošus un centīgus:

B2B IT PĀRDOŠANAS JAUNĀKAIS SPECIĀLISTS
OptiCom ir lieliska vieta, kur vari uzsākt savu karjeru un augt (arī plašumā, jo ceturtdienās
mums ir gardie rīti). Runāt ir Tavs vaļasprieks? Esi entuziasma un enerģijas pilns cilvēks?
Izskatās, ka mums ir pa ceļam!
PRASĪBAS:
✔️ Esi kaislīgs runātājs, kuram (kurai) ir vēlme mācīties un sasniegt pārdošanas virsotnes;
✔️ Zināt un praktiski pielietot latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
✔️ Ir interese par tehnoloģijām un sistēmām;
✔️ Kabatā jau ir diploms par augstāko izglītību vai ātri plāno to saņemt;
✔️ Nebaidies prezentēt un argumentēt savu viedokli, lai sasniegtu mērķi.
MĒS PIEDĀVĀJAM:
✔️ Fantastiskus kolēģus, kuri atbalstīs, iedvesmos un dalīsies pieredzē;
✔️ Apmācības par IT nozari un ar to saistītām tēmām;
✔️ Veselības apdrošināšanu, komandas pasākumus un citus labumus;
✔️ Uz rezultātu orientētu atlīdzību ar pamatalgu sākot no EUR 900 (bruto) un neierobežotus
peļņas procentus par realizētajiem projektiem.
DARBA PIENĀKUMI:
✔️Jārealizē pārdošanas mērķi, aktīvi piesaistot gan jaunus klientus, gan turpinot uzturēt
ilgtermiņa attiecības ar esošajiem klientiem, saskatot un attīstot pārdošanas iespējas;
✔️ Jārūpējas par klientu labklājību, sagatavojot IT risinājumu, kas uzlabos biznesa procesus;
✔️ Jāprezentē uzņēmuma produktus un pakalpojumus jaunajiem klientiem;
✔️ Jāatjauno un jāuztur pārdošanas datus sistēmā.
Ar šo es, aizpildot šo pieteikuma veidlapu un apzinoties manu personas datu apstrādes leģitīmo mērķi – nepieciešamību pieteikties
pieejamajai darba vakancei OptiCom, neviena nepiespiests un pēc savas brīvas gribas nepārprotami piekrītu šajā pieteikumā norādīto
manu personas datu nodošanai OptiCom, reģistrācijas numurs: 40003231409, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 5, Rīga, LV-1010 (turpmāk
– OptiCom). Atsaucot šo savu piekrišanu OptiCom veikt manu personas datu apstrādi, mani personas dati tiks dzēsti no OptiCom datu
apstrādes sistēmām, un es apzinos, ka tādējādi es arī atsaucu šo pieteikumu un atsakos kandidēt darba vakancei OptiCom.

