
Pozdravujeme z TLAPNETU🙋

Firma Tlapnet s.r.o. bola založená ako rodinná firma v roku 2004, kedy sa otec so synom

rozhodli zriadiť internet v horšie dostupnej lokalite Železných hôr. Postupne sa zaradili medzi

významných poskytovateľov internetu v rámci Českej i Slovenskej republiky. Od roku 2012

sa naša spoločnosť stala zakladajúcim členom ISP Alliance a.s., akciového združenia

najväčších poskytovateľov internetu v Českej republike. Pretože chceme ponúkať tie

najlepšie služby, vybudovali sme aj vlastné zákaznícke centrum, call centrum a predajne.

📢 Koho hľadáme:

Chceme byť jednotkou na trhu pre našich zákazníkov, a preto potrebujeme práve Teba!

Hľadáme obchodníka. Niekoho, kto má obchodného ducha. Je to osobnosťou sympaťák a

orientácia na výsledok je jeho hlavným motorom. Zároveň hľadáme niekoho, kto rýchlo

zapadne do kolektívu a rovno sa pustí do práce. S ostatným ti už pomôžeme.

❓ Čo ťa s nami čaká?

● Prezentácia spoločnosti a portfólia služieb (internet, TV, mobilné služby a i.).

● Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov (domácností i firiem).

● Práca s existujúcimi zákazníkmi (dopredaj a navyšovanie služieb).

● Zodpovednosť za plnenie cieľov v danej lokalite.

● Atraktívna práca v teréne.

💡 Aké znalosti a zručnosti by si mal/a mať?

● Nebáť sa vyraziť do terénu a osloviť zákazníka je základ – s tým ti na začiatku

pomôžeme.

● Pohodové a profesionálne vystupovanie – raz je na druhej strane babička, inokedy

starosta obce alebo majiteľ firmy.

●  Vieš si nájsť informácie o potenciálnom zákazníkovi a zadať ich do CRM.

● Zodpovednosť za odovzdanie informácií.

● A hlavne jasnú a priamu komunikáciu ku kolegom aj zákazníkom.

● Vodičský preukaz skupiny B a čistý trestný register.



🐾 A na čo sa u nás môžete tešiť?

● Máme mladý a neformálny kolektív.  Všetci ťaháme za jeden povraz.

● Možnosť nadpriemerných zárobkov podľa výsledkov Tvojej práce.

● Flexibilný pracovný čas - záleží na tebe, ako si prácu zorganizuješ.

● Veľký pracovný rozptyl – nebudeš behať sem a tam, lokality kde budeš obchodovať

si z veľkej časti môžeš vyberať sám.

● To, čo by ste mohli mať radi navyše - vybavenie na prácu (mobilný telefón, tablet a

notebook), pracovné auto (po zaškolení aj na súkromné   užívanie), školenia,

spoločné akcie a hlavne záujem kolegov.

● Pre prácu aj zábavu zadarmo internetové pripojenie a internetovú TV.

Zaujala Ťa práca u nás? Potom budeme veľmi radi, ak nám pošleš svoje CV, motivačný list

alebo čokoľvek z čoho Ťa lepšie spoznáme.

Pokiaľ ťa táto práca nezaujala, mrkni na naše stránky https://www.tlapnet.sk/volne-miesta a

nájdi si to pravé pre seba.

Budeme sa veľmi tešiť!

Lenka & Tlapnet tím


