
Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Kategoria: Obsługa klienta / Sprzedaż 

Lokalizacja: Lublin 

 

Dołącz do zespołu redakcyjnego magazynów „Marketer+” i „E-commerce w 

Praktyce”.  

 

Nasza organizacja to zgrany zespół specjalistów i wyjątkowych osobowości. 

Cenimy sobie współpracę, przyjazną atmosferę i zaangażowanie.   

 

Od 2009 r. dostarczamy specjalistyczną wiedzę z obszaru marketingu i 

sprzedaży. Współpracujemy z ponad 500 autorami, specjalistami i 

praktykami, którzy na co dzień dzielą się cenną wiedzą. Opisujemy 

nowoczesne, praktyczne i skuteczne rozwiązania. Wydajemy magazyny 

branżowe, książki biznesowe, produkujemy kursy online, organizujemy 

szkolenia marketingowe i e-commerce na terenie całego kraju. Nasze 

produkty znajdziesz na sklep.marketerplus.pl.  

 

Dołącz do nas i miej realny wpływ na rozwój branż marketingowej i e-handlu 

w Polsce! 

 

Opiekun klienta biznesowego 

 

Twoje zadania będą polegały na: 

 

 obsłudze telefonicznej obecnych klientów (m.in. przedłużanie 

prenumerat), 

 telefonicznej sprzedaży produktów potencjalnym klientom, którzy mieli 

już pierwszy kontakt z naszymi markami, 

 reprezentowaniu firmy na szkoleniach, targach i konferencjach 

branżowych, 

 budowaniu i utrzymywaniu pozytywnego wizerunku firmy Grupa 

Marketer. 



Ta praca jest właśnie dla Ciebie, jeżeli: 

 

 masz doświadczenie w sprzedaży telefonicznej i lubisz kontakt z 

klientem (min. 1 rok), 

 jesteś osobą pozytywnie nastawioną do pracy, 

 masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, 

 jesteś osobą nastawioną na realizację celów lubisz i mierzyć się z 

wyzwaniami, 

 jesteś osobą dobrze zorganizowaną, kreatywną i samodzielną. 

 

Oferujemy: 

 

 umowę o pracę, 

 podstawę i dobrze skomponowany system prowizyjny i premiowy, 

 realny wpływ na rozwój produktów, 

 dużą samodzielność przy realizacji wykonywanych zadań, 

 pracę w zgranym zespole, 

 możliwość ciągłego rozwoju w branży marketingu i sprzedaży, 

 udział w konferencjach i szkoleniach branżowych, 

 bogaty dostęp do książek i wydawnictw biznesowych, 

 zatrudnienie w stabilnej firmie, w której Twoje zaangażowanie i pomysły 

zostaną docenione. 

 

Jak możesz do nas aplikować? 

 

Wyślij CV do 25.10.2019 na adres praca@marketerplus.pl, w tytule 

wiadomości wpisując „Opiekun klienta biznesowego”. 

 

Jest to pierwszy etap rekrutacji, dlatego na zgłoszenia odpowiemy tylko 

wybranym osobom. 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Grupa Marketer Sp. z o.o. zgadzasz się 



na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w 

ogłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu. 

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść 

dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez 

Grupa Marketer Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 

rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

 


