
  

 

 

 

 

Firma Eurowag to najszybciej rozwijający się dostawca zintegrowanych usług w zakresie mobilności  
w Europie. Od ponad 20 lat naszą główna misją jest podnoszenie jakości usług, a co za tym idzie satysfakcji Klienta. 
Każdego dnia z kart firmy Eurowag korzysta ponad 300 000 pojazdów, które poruszają się po krajach Europy, Azji  
i Bliskiego Wschodu. Jesteśmy dumni z naszej kultury organizacyjnej opartej na wyjątkowej atmosferze, kreatywności, 
przedsiębiorczości oraz energii.  

Jeżeli jesteś ambitny, pracowity i nie boisz nowych wyzwań- aplikuj o pracę w Eurowag! 

 

Specjalista ds. Sprzedaży \ Office Sales Representative 
 

Czym będziesz się zajmował/a na tym stanowisku? 
 

• Pracą nad rozwojem firmy oraz proaktywnym kreowaniem pozytywnego obrazu produktów Eurowag wśród 
Klientów 

• Sprzedażą kart paliwowych Eurowag  

• Obsługą obecnych oraz pozyskaniem nowych Klientów 

• Szukaniem rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów 

• Finalizowaniem umów z małymi i średnimi przedsiębiorcami przy zastosowaniu kontaktu telefonicznego i 
email-owego 

 

Szukamy osób posiadających: 

• Doświadczenie w obsłudze klienta przez telefon 

• Komunikatywność oraz umiejętność prowadzenia skutecznej prezentacji produktów 

• Pozytywne nastawienie (warunek konieczny) 

• Umiejętność pracy w zespole i utrzymywanie relacji ze współpracownikami 

• Silna motywacja i dążenie do osiągnięcia sukcesu 

• Mile widziana znajomość języka angielskiego  

 

Oferujemy: 

• Pracę w renomowanej organizacji w międzynarodowym środowisku 

• Bogaty pakiet szkoleń oraz realne możliwości rozwoju zawodowego 

• Atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet benefitów 

• Dodatkowe 3 dni urlopu od pracodawcy 

• Świetną lokalizację biura w centrum Warszawy przy Rondzie Daszyńskiego 

 

Jeśli szukasz właśnie takiej pracy wyślij swoje CV na adres: 

e-mail: bozek@eurowag.com 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

WELCOME TO 

EUROWAG 

mailto:bozek@eurowag.com

