СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
Във връзка с плановете ни за развитие и социалната ни ангажираност, предлагаме 6-месечен
платен стаж за позицията Търговски представител, на трудов договор по програма Младежка
заетост. При успешно завършване на програмата ще продължиш работа при нас на постоянен
трудов договор.

Какво да очакваш от нас?











Завладяваща работа в иновативна компания, променяща финансовата индустрия в екип
от млади и амбициозни професионалисти
Шестмесечен платен стаж на трудов договор по програма Младежка заетост и
последващ постоянен трудов договор
Възможност за планиране и организиране на работния ден
Продуктово и търговско обучение, както и специализирани обучения, надграждащи
уменията и познанията в различни области
Усвояване на полезен опит и практики от колеги, ръководители и ментори
Възможност за професионално израстване
Развиване на търговски умения
Придобиване на опит в сферата на бизнес комуникациите
Работно време от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък
Допълнително здравно осигуряване, спонсорирана карта Мултиспорт и други социални
придобвики

Ти ли си нашият кандидат?






Ти си амбициозен и мотивиран човек
Имаш желание за работа и кариерно развитие
Притежаваш отлични комуникативни умения и търговски нюх
Обичаш новите предизивкателства
Ти си усмихнат и позитивен човек

Какви са изискванията на стажантската програма?






Образование: бакалавър, магистър или средно-специално образование в областта на
икономиката, банковото дело, търговията или друга икономическа специалност
Възраст до 29 години
Да си завършил образованието си, да не си включен в никаква форма на обучение или
да работиш към момента, както и да се регистрираш в бюрото по труда
Шофьорска книжка - категория В
Готовност за ползване на личен автомобил в работата срещу договор за наем и
заплащане

За какво ще отговаряш?





Управление на портфолио от клиенти в поверения ти район
Активно ще търсиш и консултираш нови клиенти с цел продажба
Използване на иновативни подходи за изграждане и поддържане на дългосрочни
отношения с клиентите
Поддържане, развиване и оптимизиране на връзките с вече съществуващите клиенти

Стажът е подходящ за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се бизнес
среда. Ако имаш силна мотивация за постигане на резултати, тук е мястото за теб.
Кандидатствай за нашата стажантска програма, като ни изпратиш своето CV на e-mail:
hr@fintrade.bg.

