
 

 
АСИСТЕНТ - ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ /ваканционен комплекс в Созопол/ 

Ако си амбициозен и имаш желание да се развиваш в областта на продажбите, 
ако ти липсва опит и искаш да придобиеш ценни познания и практически умения,  
ако искаш да се учиш от лидерите на пазара на ваканционни имоти 
 
.... тогава това е точното предложение за теб! 
 
Ние сме инвестиционна компания, с утвърдени позиции в предлагането на български ваканционни имоти на чужди пазари. 
Имаме над 1300 продадени апартамента и множество щастливи клиенти. Във връзка с разширяване на дейността на 
Търговския ни екип, обявяваме: 
 
ПЛАТЕНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА, 
която да даде възможност на способни и мотивирани хора, да получат професионална подготовка и да приложат на 
практика познанията си. 
 
КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ: 

• Да си мотивиран, амбициозен и да имаш желание да се развиваш в областта на продажбите на недвижими имоти 

• Да си усмихнат, позитивен и да обичаш да общуваш 

• Да знаеш руски и/или английски език на добро работно ниво (ще се счита за сериозно предимство) 

• Да имаш шофьорска книжка и да си активен шофьор 

• Да имаш добра компютърна грамотност 

• Опитът не е задължителен, но ако вече си работил в сферата на продажбите и искаш да обогатиш уменията си, 
също си добре дошъл в нашия екип 

• Ако си студент, това е отлична възможност за теб 
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ ПРИ НАС: 

• Платен стаж за 4-5 месеца и възможност за подписване на постоянен трудов договор след края на стажантската 
програма 

• Отлични условия на работа в динамична и развиваща се компания 

• Възможност за професионално и личностно развитие в сферата на недвижимите имоти 

• Работа в амбициозен и мотивиран екип от специалисти 

• Вътрешни и външни обучения  

• Участие във фирмени мероприятия, тиймбилдинги и партита 

• 5 дневна работна седмицата с 8 часови работни дни 

• Мотивиращо възнаграждение, обвързано с търговските постижения 

• Модерна и комфортна офис среда  

• Карта MultiSport 

• Служебен транспорт 
 

Готов ли си за професионално предизвикателство? 
Тогава изпрати твоята автобиография с актуална снимка на email: pmankova@greenlife.bg до 15.04.2019г. 
 
Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. 
Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на 
подбора.  
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.  

 


