
 

 

Експерт продажби 
 

Описание: Брейн Сторм Консулт е сред най-добрите 10 водещи фирми за професионални услуги в България, с над 22 

години опит в осигуряването на индивидуални решения за своите клиенти. Фирмата предлага затворен кръг от услуги, 

започвайки от бизнес, правни, финансови и данъчни консултации, преминавайки през управление на бизнеса, 

счетоводството и одита, и завършвайки с финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL. Разработените софтуерни системи 

служат за управление на бизнеса и автоматизация на финансово-счетоводна дейност, производство и склад. 

Екипът от над 70 специалисти е в постоянен процес на професионално развитие, което гарантира високо ниво на 

експертни знания и опит. Референция за работата и постигнатите резултати са хилядите доволни клиенти - 

международни и български компании, които разчитат на професионални консултации и услуги. 

Брейн Сторм Консулт стана независим и единствен член за България на една от най-големите и уважавани 

международни мрежи на независими счетоводни, одиторски и адвокатски кантори – TAG Alliances. 

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим кандидат за длъжността: Експерт Продажби 

 

Основни задължения: 

 

• Отговаря за продажбата на услугите на дружеството пред потенциални и настоящи клиенти; 

• Извършва всички дейности, възложени от прекия ръководител и от ръководството на фирмата във връзка с текущите 

цели и задачи; 

• Провеждане на регулярни бизнес срещи с цел привличане на нови клиенти или продажба на нови услуги на настоящи 

клиенти; 

• Отговаря за професионалното и лоялно обслужване на всички клиенти, с цел предоставяне на качествена услуга. 

Защитава реномето и името на дружеството. 

• Отговаря за изготвянето на ценови оферти към клиентите. 

• Участва в подготовката на договори за продажби; 

• Отговаря за изготвянето на регулярни справки, свързани с продажбите или според нуждите на прекият ръководител 

или ръководството на дружеството. 

• Съгласувано с другите структурни звена организира обучения и презентации пред клиентите; 

• 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 и бонуси; 

• Отлични условия за работа – работа в млад колектив и офис на комуникативно място, находящо се до Парадайс 

център; 

• Възможност за развитие в компанията; 

• Възможност за гъвкаво работно време; 

• Фирмени и външни обучения; 



 

 

• Ваучери за храна; 

• Карти за спорт; 

• Здравна застраховка. 

 

Изисквания към кандидата: 

 

• Търговски умения и „креативен ум“; 

• Опит при водене на преговори с клиенти; 

• Умения за организиране на личните задължения, свързани с ежедневната работа; 

• Опит и умение за работа в екип; 

• Гъвкавост, опит и нюх при решаване на оперативни казуси; 

• Комуникативни умения изразени при работа с клиенти и колеги; 

• Любопитство и желание за усвояване на нови знания, свързани с работата; 

• Компютърна грамотност; 

• Владеене на английски език; 

• Шофьорска книжка – активен шофьор; 

 

За предимство /но не задължително/ се считат познания в: 

- Маркетинг; 

- Счетоводни услуги; 

- Счетоводен софтуер; 

- Одит. 

 

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля, изпратете Вашето 

CV. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. 

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Документи на 

кандидати, които не отговарят на критериите, няма да бъдат разглеждани. 

 

Данните, предоставени от Вас са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят 

доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат. 

 


