
Precisamos de ti!

Inside Sales Representative PT

O objetivo principal é dar a todos os profissionais do mundo a vantagem que necessitam
para se destacarem.

Melhoramos a referenciação dos profissionais para que consigam aumentar a sua carteira
de clientes.

A nossa sales tech permite que milhares de profissionais optimizem a visibilidade online da
sua marca/empresa.

A Welink oferece uma visibilidade única e disponibiliza contactos/pedidos qualificados para
cada empresa.

Welink é uma empresa tecnológica francesa que fornece soluções únicas às PMEs para
impulsionar os seus negócios através de uma gestão eficaz de leads e marketing digital.

Desde 2018, a Welink criou múltiplas plataformas de matchmaking especializadas em vários
sectores empresariais. Inicialmente implementada em França, a nossa sales tech já está
presente em 8 países e oferece soluções para conectar cada profissional especializado com
o seu potencial cliente.

https://www.we-link.com/

PORTUGAL

https://www.welinkaccountants.pt/

https://www.welinkbuilders.pt/

https://www.welinklegal.pt/

https://www.welinkagencies.pt/

Duas novas plataformas estão em desenvolvimento e a nossa expansão em três outros
países está prevista para 2021.

E é aqui que tocamos num ponto importante, pois para conquistar o mundo precisamos de
nos rodear do melhor!

https://www.we-link.com/
https://www.welinkaccountants.pt/
https://www.welinkbuilders.pt/
https://www.welinklegal.pt/
https://www.welinkagencies.pt/


Descrição do trabalho:

Para continuar e conquistar a Europa, estamos atualmente à procura de novos perfis para
prospeção de mercado.

A magia acontece se estiveres confortável com a comunicação interpessoal e muitas
chamadas telefónicas.

Como parte do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades comerciais, serás
responsável por contactar profissionais (cold calling), a fim de os convencer a juntarem-se
às nossas plataformas.

Através do CRM Salesforce e apoiado por uma equipa de especialistas em prospecção de
mercado, o teu objectivo será criar novas parcerias.

O teu objectivo: convencer os teus potenciais clientes/parceiros de que temos a solução
ideal para os seus problemas diários.

O objetivo é claro, assim que pegas no telefone tens que fechar o negócio! É o momento
para mostrares o teu potencial!

Top 4 das tuas principais missões:

1. Gerir o processo de venda ao telefone até que o contrato seja fechado
2. Pré-qualificar e abordar os potenciais clientes ao telefone
3. Actualizar e desenvolver a nossa base de dados de clientes
4. Estudar o mercado para detectar novos potenciais targets

Porquê juntar-se a nós?

No nosso arranque, que está a crescer a um ritmo acelerado, vais ser desafiado e
estimulado diariamente. Mais do que um simples trabalho, é uma verdadeira missão,
orientada para a ambição e a audácia.

Se achas que tens o perfil, vais fazer parte de uma empresa em que:

- Tens um trabalho com significado, e com possibilidade de evoluir rapidamente,
- Trabalhar com uma equipa sólida e dinâmica,
- Formação e acompanhamento durante toda a tua missão,
- Participar nos nossos eventos
- Desfrutar de um salário estável e comissões ilimitadas



É a oportunidade perfeita para desempenhar um papel importante no crescimento de uma
empresa ambiciosa!

O que procuramos?

Este trabalho é para ti, se:

Tens um forte interesse em novas tecnologias. Procuras um arranque dinâmico que oferece
a possibilidade de evoluir rapidamente num mercado em crescimento.

Estamos à procura de um candidato com formação comercial, e com experiência anterior
em vendas.

- Confortável com cold calling
- Motivado, autónomo e persistente
- Com ambição para evoluir em termos de vencimento e de papel a curto prazo
- Vontade de trabalhar num ambiente multicultural
- Língua: nativo em português

Mas pode não ser para ti:

Como já deves ter percebido, não estamos à procura de pessoas que apenas querem
um"trabalho". O que nos interessa é o teu desempenho e a ambição.

Estamos cientes de que isto não é para todos.

Mas se isto fizer sentido para si, então vamos gostar muito de trabalhar contigo!

Link para a nossa página da empresa Linkedin : https://bit.ly/2ONOBGZ

Vencimento : 15 000€ por ano + Comissões + Subsídio de Alimentação

Morada : Rua Saraiva de Carvalho 1C 1250-240 Campo de Ourique, Lisboa

https://bit.ly/2ONOBGZ

