
 

 

 

 

 
Експерт – продажби и маркетинг 

Брейн Сторм Консулт – една от водещите български компании в областта на счетоводните услуги, бизнес 
консултации и разработка на специализиран софтуер - търси мотивиран кандидат с опит в продажбите, който 
да се присъедини към екипа на позицията: 
 
Експерт Маркетинг и Продажби 
 
Основни задължения: 
 
• Отговаря за контрола и подпомагането на текущото обслужване на клиентите (подготовка на договори за 
продажба, управление и обезпечаване на цялата съпътстваща документация); 
• Извършва всички дейности, възложени от ръководството на фирмата във връзка с продажба на счетоводни и 
одиторски услуги и специализиран софтуер и обслужване на клиенти; 
• Провежда регулярни срещи с настоящи и бъдещи клиенти с цел привличане на нови клиенти, както и 
качественото обслужване на настоящи клиенти, и получаване на обратна връзка от тях; 
• Контролира изготвянето на ценови листи и оферти към клиентите; 
• Контролира и подпомага подготовката на договора за продажби и договори за управление; 
• Отговаря за изготвянето на регулярни справки, свързани с продажбите; 
• Съгласувано с другите структурни звена изготвя графика за обучения и презентации; 
• Следи за своевременно изпълнение на сключените договори за продажби; 
• Следи и подпомага събираемостта на вземанията от клиенти. 
• Ежедневно информира ръководството за всички по-важни въпроси, свързани с оперативното управление на 
продажбите на всички продукти и услуги на фирмата; 
 
Компанията предлага: 
 
• Много добро стартово възнаграждение; 
• Отлични условия за работа; 
• Възможност за гъвкаво работно време; 
• Фирмено обучение; 
• Възможност за развитие в компанията; 
• Ваучери за храна; 
• Карти за спорт; 
• Здравна застраховка. 
 
 
 
 



 

 

Изисквания за заемане на позицията: 
 
• Общи икономически и маркетингови познания;  
• Организационни умения; 
• Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми; 
• Търговски умения; 
• Организаторски умения; 
• Комуникативни умения; 
• Умения да взема решения; 
• Способност да усвоява нови неща; 
• Компютърна грамотност; 
• Владеене на чужд език; 
• Шофьорска книжка. 
 
 
Само предварително одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
 
 
Брейн Сторм Консулт е администратор на лични данни. С изпращането на Вашите документи, 

необходими за разглеждане на Вашата кандидатура, Вие давате своето съгласие те да бъдат събрани, 

обработвани и съхранявани от посочения администратор на лични данни, с оглед кандидатстването Ви 

за обявената работна позиция. Брейн Сторм Консулт се задължава да ги пази и да не ги предоставя на 

трети лица. Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след приключване 

на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата(ите) на успешния(те) кандидат(и), с които 

Брейн Сторм Консулт сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото 

правоотношение и при условия, допълнително указани от Брейн Сторм Консулт. Ако искате да получите 

допълнително информация за дейностите по обработването им, съгласно ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/679 

, от страна на Брейн Сторм Консулт, както и за Вашите права и начина, по който можете да ги 

упражнявате, моля посетете профила на компанията. 

 

 

 


