
 

 

 

DSA Sp. z o.o. - Nasze siły sprzedaży to doświadczone wyspecjalizowane zespoły, 

 zorientowane na realizację celów. Zatrudniamy kilkuset pracowników do obsługi procesów  

sprzedażowych – mobilnych, stacjonarnych i telefonicznych. 

   

    Poszukiwany/Poszukiwana  

   Team Leader Zespołu Sprzedaży  
 

Praca będzie polegała na zarządzaniu Zespołem, który oferuje produkty bankowe 

renomowanego Banku, w nowoczesnym punkcie wyspowym, ING Banku Śląskiego w CH Plaza 

w Suwałkach 

 

Poszukujemy osoby energicznej, kreatywnej, łatwo nawiązującej kontakty 

Jeśli: 

• Posiadasz już doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze Klienta. 

• Umiesz i lubisz zarządzać zespołem.  

• Jesteś samodzielny w podejmowaniu decyzji, bardzo dobrze organizujesz pracę własną jak  

i innych.  

• Jesteś nastawiony na wynik i rywalizację 

• Chętnie pracujesz zarówno zespołowo, jak i indywidualnie.  

• Posiadasz zdolność motywowania innych. 

• Profesjonalnie doradzasz każdemu Klientowi.  

• Jesteś sumienny. Pasja i zaangażowanie nie jest Ci obce.  

• Masz wykształcenie min. średnie 

Oferujemy: 

• Elastyczny czas pracy (zmianowa) 

• Umowę o pracę od 1 dnia 

• Stałą pensję zawsze na czas + plus bardzo korzystny system premiowy 

• Możliwość otrzymania : Karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia 

• Szkolenia i wsparcie, a przede wszystkim super współpracowników 

Prosimy pamiętać o dołączeniu poniższej klauzuli: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

„Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym spółkom zależnym i powiązanym z DSA sp. o.o. w 

rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonym 

obecnie procesem rekrutacyjnym” 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest DSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarska 48. 

Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji przez spółkę. Podanie przez Państwa tych 

danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania/aktualizowania. 

 

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane CV  Przyślij do Nas CV 


