
 

Oferta pracy – Myfitweb 
 

Konsultant ds. sprzedaży – branża fitness  

 

W myfitweb.com rozwijamy sieć sprzedaży karnetów oraz wejściówek na zajęcia fitness, 

siłownię itp. online. Tworzymy sieć karnetową, która oferuje niespotykane dotychczas 

warunki na rynku dla klubów fitness. Serwis powstał z myślą o ludziach, którzy prowadzą 

aktywny tryb życia lub potrzebują motywacji do treningu i zdrowego odżywiania. Myfitweb 

to także narzędzie pracy dla trenerów i dietetyków oraz miejsce pozyskiwania klientów przez 

kluby fitness.  

 

Zadania: 

 Pozyskiwanie klubów fitness do sieci karnetowej myfitweb w celu sprzedaży 

karnetów oraz wejściówek online  

 Zachęcanie klubów fitness do dołączenia do jedynej w Polsce społeczności klubów i 

przyjmowanie zapisów na zajęcia online 

 Codzienny kontakt telefoniczny z klubami fitness w celu ich aktywnego 

pozyskiwania, 

 Przedstawianie oferty serwisu myfitweb klubom fitness  

 Realizacja celów poprzez zwiększanie liczby współpracujących klubów fitness, 

 Raportowanie wyników pracy do bezpośredniego przełożonego 

 

Wymagania: 

 Komunikatywność  

 Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

 Umiejętności sprzedażowe  

 Dobra organizacja pracy i samodzielność  

 Podstawowa umiejętność obsługi pakietu Office, 

 Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu 

 Znajomość branży fitness mile widziana  

 

Oferujemy 

 Atrakcyjny system prowizyjny i podstawowe wynagrodzenie  

 Elastyczne godziny pracy w pełnym wymiarze godzinowym  

 Bazę klubów fitness do potencjalnej współpracy 

 Praca w dynamicznym startupie 

 Możliwość awansu  

 

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres email: praca@myfitweb.com  

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o 

Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) 
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