Team Wellness Spain

Allt Är Inte Guld Som Glimmar. Men Vissa Är Det!
Vi söker kvinnor mellan 25 och 55 års ålder som är intresserade av att styra över sina
egna arbetstider och sin egen lön.

Är du en del av Team Wellness Spain?
Steg 1.
Läs igenom nedan och skicka in din ansökan, om du tycker detta ropar ditt namn.
Ditt mål bör vara att hjälpa människor må bra och inte att tjäna stora pengar.
Pengarna är bara det som glimmar. Guldet, är den du är som person och den du blir på
vägen.
Rätt inställning och tydliga mål är oerhört viktigt för oss, att du kan se möjligheterna, vara
innovativ och fånga dagen.
Steg 2.
Vi kommer under hålla fortlöpande intervjuer och kalla dem som fångar vårt intresse,
utifrån de ansökningar som kommer in.
Steg 3.
Om du är ett av våra Guldkorn, kommer vi att erbjuda dig utbildning inom det område du
söker för. Det finns möjlighet att jobba med båda specialinriktningarna, men då måste du
ha kvalifikationerna för det och ange det din ansökan.
Steg 4.
Take Oﬀ!
Din nya bana som en del av Team Wellness Spain tar fart.

Egenskaperna vi söker;
Drivande, Social, Pigg och Alert, med ett gediget intresse för Hudvård och
Skönhetsbehandlingar.
Alla former av terapeuter inom Skönhet och Hudvård är meriterande, men inte ett krav.
Försäljningserfarenhet är dock ett krav.
Specialanpassad utbildning inom Hudvård och Skönhet för detta ändamål, sker hos oss.
Vi tillhandahåller allt material för ändamålet, med undantag för en handpenning på
promotionprodukter.
Jobb beskrivning.
Besöka olika Skönhetssalonger, Spa-anläggningar och liknande, för att sälja in helt unika
produkter inom högkvalificerad ansiktsvård, rynkreducering samt nyrevolutionerande
hudföryngringsteknik. Bland annat ansiktslyft utan ingrepp.
Du kommer dessutom kunna backa upp dina resultat med befintliga forskningsresultat.
Produkterna är FDA godkända, parabenfria, och 100% ekologiskt, naturliga produkter.
Ditt mål är att sälja in dessa produkter till de olika salongerna via demos, dvs du utför
dessa behandlingar på den/dem som har ansvar för inköpen.
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Resultaten är omedelbara, vilket gör att dessa produkter mer eller mindre säljer sig själva.
MEN det är också här dina försäljningskunskaper kommer in som en viktig del av
ditt jobb, du måste kunna sälja in dig själv och dina analyser
Anställningsform:
Du är din egen lyckas smed.
Anställningen ligger hos oss, men din lön betalas ut av företaget som tillhandahåller
produkterna.
Lön:
Provisionsbaserad.
Ditt mål här, är att få butikerna/salongerna att bli dina kunder och beställa sina produkter
via en specialutformad plattform för ändamålet.
Du behöver inte hålla ett eget lager, utan de beställer själva från företaget som
tillhandahåller produkterna.
Du hjälper dem på plats (efter visad demo) att registrera sig, du guidar dem runt på
plattformen och hjälper dem göra sin första beställning.
Din provision/lön utbetalas utifrån deras order/ordrar som blir fortlöpande, vilket betyder
att det inte bara blir en engångsprovision utan du får provision varje gång de beställer.
Samma sak gäller naturligtvis om du säljer dessa produkter till privatpersoner eller andra
institutioner än ovan nämnda (The sky is the limit).
Krav.
- Körkort, Lägst B.
- Tillgång till Bil/Lätt MC/ MC.
- Försäljningserfarenhet.
- Flytande i Engelska.
- Spanska en klar fördel (men inget krav)
Ansökan.
Sker via mejl till oss; info@wellnessguru.org
Där vi vill att du:
- Berättar om dig själv och vem du är som person.
- Dina arbetslivserfarenheter och dina framtida mål.
- Bifogar en bild i din ansökan, där man tydligt ser ditt ansikte.
Välkomna med er ansökan!
Med Vänlig Hälsning
Team Wellness Spain
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