Jacek Jakubowski
Mail: jacek.jakubowski.jj@gmail.com
Telefon: 605 889 039
Nazywam się Jacek Jakubowski. Jestem osobą ambitną, dobrze zorganizowaną oraz kreatywną o
czym świadczy fakt zorganizowania współpracy z telewizją TVN w celu wypromowania nowego
projektu firmy w której pracowałem
(https://megawrzuta.pl/download/a57f864dab651dd37110d0aa789c8861.html)
Charakteryzuje mnie duża odporność na stres i umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym
co wynikało z częstych wyjazdów służbowych do Danii oraz Niemiec gdzie prowadziłem rozmowy
handlowe.
Ponadto doskonale odnajduję się w pracy z ludźmi, co pozwala mi nawiązywać owocne kontakty
biznesowe.
Doświadczenie:
Specjalista ds Sprzedaży
Samsung Brand Store
Marzec 2018- Sprzedaż produktów marki Samsung
- Sprzedaż ubezpieczeń i produktów finansowych
- Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów
- Negocjacje cenowe z klientami
Specjalista ds. Sprzedaży
Toyota Poznań Centrum
Wrzesień 2017 - Luty 2018
- Sprzedaż aut osobowych w salonie i w terenie
- Dobór odpowiednich rozwiązań finansowych dostosowanych do potrzeb klienta
(leasing, kredyt, ubezpieczenie)
- Profesjonalną obsługę klientów zgodnie ze standardami korporacyjnymi
(w tym badanie potrzeb, przygotowanie ofert i negocjacje handlowe)
- Organizowanie spotkań biznesowych.
- Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych.
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów.
- Raportowanie działań handlowych.
- Wypełnianie i kompletowanie dokumentacji przetargowych.
- Obsługa programu typu CRM
Specjalista ds. Sprzedaży
Volkswagen Krotoski-Cichy Piła
czerwiec 2016 - czerwiec 2017
- Sprzedaż aut osobowych i użytkowych
- Sprzedaż produktów finansowych Volkswagen Banku ( Leasingi i kredyty)
- Kompleksowe przygotowywanie ofert handlowych.

- Kompleksowe przygotowywanie ofert handlowych.
- Prowadzenie negocjacji handlowych z klientami.
- Organizowanie spotkań biznesowych.
- Realizacja planów sprzedażowych.
- Wysoka jakość obsługi klienta (wg klucza VWGP)
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów.
- Raportowanie działań handlowych.
- Wypełnianie i kompletowanie dokumentacji przetargowych.
- Obsługa programu typu CRM
Specjalista ds. sprzedaży
Piła Bus Service
styczeń 2013 - kwiecień 2016
- Sprzedaż busów i autobusów.
- Redagowanie i aktualizacja ogłoszeń w mediach.
- Social media firmy Piła Bus Service.
- Koordynacja działania panelu administracyjnego strony internetowej firmy.
- Promowanie firmy na targach motoryzacyjnych Transexpo Kielce i Międzynardowych Targach Poznańskich.
- Zarządzanie stoiskiem handlowym na targach przedszkolaka we Wrocławiu (związane z nowym projektem firmy
Bambibus przedszkole na czterech kółkach)
- Promowanie i wdrażanie nowych produktów firmy.
- Współpraca z telewizją TVN podczas kampanii marketingowej ( https://www.youtube.com/watch?v=0ji7v6slPlA )
- Koordynowanie wdrażania homologacji na zabudowę Mercedes Sprinter M1 i M2 przez firmy TUV i Idiada.
- Prowadzenie negocjacji handlowych z klientami.
- Telemarketing i mailing.
- Wypełnianie i kompletowanie dokumentacji przetargowych.
- Koordynowanie działań związanych z importowaniem autobusów

Edukacja:
Magisterskie, Zarządzanie, Psychologia w zarządzaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
październik 2011 - październik 2014
Licencjackie, Stosunki Międzynarodowe, Public relations w biznesie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
październik 2008 - czerwiec 2011

Szkolenia:
-18.02.2017 Zarządzanie zespołem projektowym
-11.12.2016 Budowanie efektywnych zespołów
-17.04.2016 Negcjacje i Mediacje w Biznesie
-08.07.2015 Mądry Bogaty Rentier
-24.05.2015 Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
-1404.2010 Zarządzanie swoimi kompetencjami
- 13.04.2010 Mind Mapping w biznesie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.)

