Grupa Kapitałowa VOX to firmy zapewniające ofertę komplementarnych produktów do budowy i aranżacji
mieszkań oraz domów. Nasze produkty i usługi tworzymy korzystając m.in. z różnych dyscyplin
humanistycznych. Dzięki współpracy ze specjalistami i uczelniami z naszej grupy możemy projektować
rozwiązania, które wspierają naszych klientów w kreowaniu wnętrz pozwalających być sobą i dających
swobodę w realizowaniu życiowych pasji. W skład grupy wchodzą trzy spółki będące liderami w swoich
branżach w Polsce –Składy VOX, Meble VOX oraz Profile VOX.
Meble VOX należą do czołówki producentów mebli w Polsce. Posiadają dynamicznie rozwijającą się sieć
sprzedaży, obejmującą ponad 250 salonów i stoisk sklepowych w kraju i za granicą. Produkty Mebli VOX są
eksportowane na rynki europejskie, a także do USA i państw Bliskiego Wschodu. Potencjałem firmy jest
innowacyjność, nowoczesne zarządzanie oraz wykwalifikowany zespół pracowników.
Aktualnie do spółki Meble VOX, do salonu w Gdańsku, poszukujemy Osób na stanowisko:

Doradca Klienta - Salon Meble VOX Gdańsk
Gdańsk

Zapraszamy do aplikacji wszystkich, których interesuje:









Profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów w salonie VOX
Prezentacja produktów, które odpowiadałyby potrzebom klienta
Sprzedaż mebli i komplementarnych produktów wykończenia wnętrz
Doradztwo w zakresie doboru mebli oraz połączeń kolorystycznych i stylu wnętrza
Dbanie o przestrzeganie standardów obowiązujących w VOX
Dbanie o dokumentację handlową w punkcie sprzedaży
Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Do współpracy zachęcamy Osoby:











Posiadające doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta (mile widziane w branży wyposażenia lub
wykończenia wnętrz)
Zorientowane na klienta, jego potrzeby i oczekiwania
Kulturalne, potrafiące odnaleźć się w każdej - również nietypowej - sytuacji
Konsekwentne i odpowiedzialne w działaniu
Potrafiące budować pozytywne i długotrwałe relacje z klientami oparte na zaufaniu i cierpliwości
Które interesują się i lubują w klimatach wnętrzarskich
Komunikatywne oraz umiejące słuchać
Z Inicjatywą
Z pozytywnym nastawieniem do życia :-)

Można u nas liczyć na:



Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku







Wsparcie doświadczonego zespołu Doradców
Pracę w otoczeniu ciekawie zaprojektowanych wnętrz
Kulturę organizacyjną łączącą profesjonalizm działania z codzienną pasją
Motywacyjny system wynagrodzeń (podstawa + premia),
Szkolenia produktowe i sprzedażowe

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV na adres: michal.dziurla@vox.pl

Przesłanie dokumentu oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i
przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Meble Vox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Janikowie, Składy Vox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Janikowie, Profile
Vox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czerwonaku zgodnie z postanowieniami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest
dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych
oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie
wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

