Corretores de Seguros e VOCÊ!
22 de março de 2018

OPORTUNIDADE DE TRABALHO NA SEGFY
Vagas abertas em: Belo Horizonte (MG) – Curitiba (PR) – Francisco Beltrão (PR)

INSIDE SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE JR (VENDAS SDR)
NESSA VAGA VOCÊ TERÁ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizado acelerado em técnicas de vendas e pré-vendas
Oportunidade de desenvolver know-how em vendas complexas
Contribuição para o alinhamento dos times de marketing e vendas
Receber e qualificar leads fornecidas pelo time de marketing
Mensurar a qualidade dos leads no CRM
Encaminhar leads qualificadas para os representantes de Inside Sales
Concluir o primeiro degrau da qualificação de vendas
Elaborar relatórios e briefings dos potenciais clientes
Ambiente dinâmico e inovador

REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•

Competitividade e capacidade de aprender rápido
Capacidade de ouvir o cliente e sintetizar necessidades
Comunicação verbal e escrita clara e objetiva
Afinidade com ambiente comercial
Conhecimento no mercado SaaS e experiência com Inside Sales são um diferencial importante
Seguir processos
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SEUS PRINCIPAIS OBJETIVOS SÃO
•
•
•

Gerar interesse e desenvolver essas contas para fornecer mais oportunidades para o time de vendas
Gerenciar e contornar objeções dos prospects
Interagir com prospects via telefone e e-mail, aproximadamente 300 corretoras por mês

PROCURAMOS POR PESSOAS QUE
•
•
•
•
•
•
•
•

São competitivas e motivadas
Tem capacidade de organização para lidar com alto volume de contatos
Detém de pensamento analítico
São ambiciosas, com vontade de se desenvolver em vendas e prospecção de novos negócios
Adoram ambientes de startup e focam em resultados
Não têm medo de telefone
Sabem trabalhar em equipe, interagir com outros times e estão sempre dispostos a ajudar
São organizados, analíticos, têm a necessidade de fazer o negócio crescer e detestam pessoas que dão
desculpas

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
•
•

Pacote atrativo com premiação
Benefícios variam de acordo com a cidade de sua inscrição

E AÍ? ACREDITA QUE ESTA VAGA É PARA VOCÊ?
Acesse https://www.segfy.com/venha-para-segfy e envie suas informações
para a concorrer a esta vaga =)
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