SPECISLIST I SHITJEVE NE DYQANIN ABISSNET FIER
Të dhëna për kompaninë
Ko mpania

Abissnet Sh.A.

Vendndo dhja

Fier

Indus t ria

Shitje

Detaje të pozicionit
Tipi i punës

Ko he e plo te

Let ër int eres i

Jo

Eks periencë

Pak eksperience (0 - 2 vite)

Rro ga mujo re

---

Kërko het f o t o

Jo

Dat a e përf undimit

08-02-2017

Let ër mo t ivimi

Jo

Dat a e f illimit t ë
punës

Përshkrimi
Specialist Shitjesh ne Abissnet Sto re Fier
Abissnet eshte sho qeria e dyte me e madhe ne vend qe kryen veprimtarinë e saj në fushën e teleko munikimit, duke
o fruar shërbime të internetit dhe telefo nisë fikse për klientët e saj, në të gjithë territo rin e Shqipërisë.Per fuqizimin e
perso nelit dhe zhvillimin e njesive kerko jme te puneso jme Specialist Shitjesh prane Dyqanit Abissnet ne qytetin e Fier.

Detyrat
1-Menaxho n dhe inicio n aksio ne te shitjeve direkte.
2-Menaxho n dhe miremban marredheniet me llo garite e klienteve.
3-Zhvillo n zgjidhje te perso nalizuara per kliente te ndryshem.
4-Pret klientet dhe i jep zgjidhje pro blemeve te tyre.
5-Kryen arketimet e klienteve per rino vimet e ko ntratave.
6-Realizo n shitje dhe sjell kliente te rrinj.

Kualifikimet / Kërkesat
1-T e kete perfunduar arsimin e larte ,prefero het Eko no mik Menaxhim.
2-T e kete aftesi te shkelqyera ko munikimi.
3-T e njo he shkelqyeshem gjuhen angleze.
4-Eksperience ne nje ko mpani te ngjashme o se ne ko mpani reklamash.
5-Perso n energjik dhe me iniciative.

Shënime
T e interesuarit te dergo jne CV-te e tyre prane adreses se zyrave to na:
E-mail: b .n je re zo re @ a b issn e t .a l
Rruga: "Ismail Qemali", Pallati Abissnet, T irane.
T el. : 044311902

__________________

Punë të ngjashme në kategorinë Shitje
Agjent Shitje

 T irane

 29-08-2017

 T iranë

 19-08-2017

 Lushnje

 23-08-2017

RICCI HN

Menaxher Rajonal Shitjesh - Tirane
LUFRA

Keshillues Klienti / Lushnje
Neptun shpk

Duapune.com është konceptuar si një pikë takimi e kërkesave dhe ofertave të
tregut të punës, ku punëkërkuesit dhe punëdhënësit gjejnë njeri-tjetrin.

Lin ku i a p likim it : https://duapune.co m/jo bs/23360

Apliko

