Работодател: iCard е водеща финтех компания и институция за електронни пари, член на MasterCard, VISA,
Unionpay и JCB, оперираща в цяла Европа. Компанията предлага дигитални финансови решения, определящи
тенденциите в глобален аспект. iCard обслужва над 700 000 индивидуални и 55 000 бизнес клиенти, като им
помага да извършват и приемат плащания по най-ефективния, сигурен и удобен начин.
Позиция: Консултант Дигитални финансови услуги
Описание на позицията и изисквания към кандидатите:
В настоящата роля Вашите предизвикателства ще бъдат:
• Привличане на нови клиенти на продуктите и услугите на iCard с проактивен продажбен процес „лице-влице“ и месечни цели;
• Обслужване на текущи клиенти на продуктите и услугите на iCard във връзка с пълноценното им използване,
възникнали въпроси, проблеми, получаване на карти и други услуги;
• Професионално консултиране на потенциални клиенти, включващо условия, възможности, предимства на
продукти и услуги, предлагани от iCard, спрямо стандартите на компанията;
• Демонстрации на начина, по който работят продукти и услуги на iCard, спрямо стандартите на компанията;
• Изпълнение на промоционални и маркетингови кампании по зададена стратегия и план за действие.
Ако Вие:
• Сте завършили Маркетинг или Финанси или сте студент в 3-ти или 4-ти курс.
• Имате опит в сферата на директните продажби на услуги.
• Имате желание да станете част на иновативна финтех компания, предлагаща продукти от ново поколение.
• Сте проактивна личност, която обича комуникацията и умее да комуникира добре.
• Желаете да се развивате в сферата на финансовите услуги.

Ние Ви предлагаме:
• Нетно възнаграждение 850 лв. и допълнителен социален пакет (допълнително здравно осигуряване,
условия за спорт, средства за храна).
• Фирмено обучение.
• Възможност за изява и реализация в динамично развиваща се компания.
• Възможност да работите с професионалисти в сферата.
• Отворена, приятелска и стимулираща работна среда.
E-mail за контакт: Ако се интересувате от тази кариерна възможност, очакваме Вашата автобиография с
актуална снимка на адрес: careers@icard.com или hr@icard.com
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2020

