
Kõige magusam vili nõuab alati 
suurimat väljakutset



Oxford Park on 200 m € suurune jätkusuutlik ja energiasäästlik elupiirkond mis on kaasaegne, turvaline ja 
nauditav koht elamiseks. Oxford Parki arendades, püüdleme kvaliteedinormide ületamisele, keskkonna-mõju 
vähendamisele ja võimalikult hea ligipääsu tagamisele piirkonna läheduses asuvatele asutustele. 

Oleme pühendunud pikaajalise mõtlemise, jätkusuutliku ja tervisliku elu- ja töökeskkonna edendamisele ning 
meie koduostjate teadlikkuse tõstmisele, kuidas säästa raha läbi keskkonnasäästlikkuse ning kuidas parandada 
oma elustandardeid ja luua õnnelik pere Oxford Park’i s mugavalt elades. 

Oxford Park on ambitsioonikas ja seab kõrged standardid arenduse kvaliteedile Eestis. Nüüd oleme me üles 
ehitamas juhtivat jätkusuutlikku müügimeeskonda ning julgustame parimaid kandidaate konkursil osalema.

UUE KODU MÜÜGIKONSULTANDID
Rollist:

Uue Kodu Müügikonsultant on Oxford Park’i esindaja igas mõttes. Selles rollis oled Sa tihti esimeseks kon-
taktisikuks: suheldes meie potentsiaalsete Uue Kodu ostjatega telefoni ja interneti teel või siis näost näkku või 
ükskõik kellega, kes meiega koostööd teevad ja seega oled Sina see, kes kogu ettevõtte ja ka tulevase kogu-
konna mainet kujundab. Kombineerides oma suurpäraseid müügi-ja kliendisuhte loomise oskusi, võimaldab see 
töökoht Sul luua usaldusele põhinevaid suhteid potentsiaalsete Uue Kodu ostjatega. Just Sina kannad hoolt 
selle eest, et nendega oleks loodud kontakt, isiklikult kohtutud ning vajadused välja selgitatud nii, et hiljem oleks 
võimalik sobitada need vajadused Oxford Park’i poolt pakutavate võimalustega. Samuti on sinu ülesanne tut-
vustada teisi lisanduvaid hüvesid mis teevad just Oxford Park’ist parima koha Uue Kodu loomiseks. 

Kuigi kultuur Oxford Park’is on paljudele väljakutse – väga tugevalt edule ja tulemustele orienteeritud, ei ole 
me siiski huvitatud ’survestatud müügist’ või katteta lubaduste andmisest. Konsultandina aitad Sa ostjal teha 
õiget ja väga tähtsat valikut ning see vajab kannatlikku meelt. Sellele vaatamata pead Sa meie juures läbilöömi-
seks olema väga aktiivne ja entusiastlik. Meie jaoks on tähtis, et uusi müügivõimalusi luues ja neid seejärel üles 
ehitades, reageeriksid Sa kõigile neile kiiresti, efektiivselt ning positiivset lõpptulemust silmas pidades – mitte 
ei jäta inimesi enda järgi ootama, nende küsimusi õhku rippuma või neile vastamata. Uue Kodu Müügikon-
sultandina on Sinu töö osata klienti tõeliselt kuulata, mõista tema vajadusi ning olukorda. Sinu südameasjaks 
on kliendi küsimustele vastuste leidmine ning aidata neil kokku panna Uue Kodu ostmise plaan, mis arvestab 
nende huve ning kindlustada nauditav ja muredevaba Kodu ostmise protsess – neid käekõrval olles läbi juhtida 
kõigist ostuprotsessi etappidest, alates esimesest kontaktist kuni võtmete kätte andmiseni, et sealt edasi saaks 
juba jätkata meie teenindusmeeskond.



Mida ootame:

See on karjäär, kus raske töö, põhjalik pühendumus ja müügioskused toovad märkimisväärset kasu. Võtad sellest 
välja seda, mida panustad ning saad oma edu eest suurepärast tasu. Ideaalsel Uue Kodu Müügikonsultandil on 
lõppematu energia edasi liikuda, ka siis kui kõik ümberringi ebaõnnestuvad. Ta on positiivne ja pühendunud 
meeskonna liige, kes on tulemustele orienteeritud ning omab tugevat tööeetikat ja käitumisviisi, mis tekitab 
klientides usaldust. Samuti on ta võimeline tähtaegadest kinni pidama, erinevaid ülesandeid iseseisvalt lõpule 
viima ning käituma ausalt ja professionaalselt.

Praktilisest küljest peaksid omama:

•	 Kõrgharidust.

•	 B-kategooria juhilube.

•	 Head arvutioskust (Word, PowerPoint, Excel, jne.).

•	 Suurepärast eesti ja/või vene keele oskust.

•	 Inglise keele keskmist või head oskust nii kõnes kui ka kirjas.

•	 Kasuks tuleb soome keele oskus.

•	 Vähemalt 1–3 aastast müügikogemust, mis on keskendunud nõuandvale müügile.

•	 Oskust “külmi kõnesid” teha, suhtevõrgustikku laiendada ja uusi võimalusi tekitada ning “müügitoru” 
efektiivselt üles ehitada ja seda juhtida.

•	 Oskust ära tunda ja arendada suhteid otsuselangetajatega.

•	 Tugeva professionaalina võimet otsustajatele presenteerida ning nendega müüki sulgeda.

•	 Ausust, läbipaistvust ja silmapaistvat otsustusvõimet kõigis äriasjades.

•	 Suurepärast kõne-ja kirjaoskust ning sama head kuulamisoskust.

•	 Suurepärast suhtlemisoskust ja võimet suhelda partneritega kõigil erinevatel tasemetel.

•	 Laitmatut lõpuleviimise oskust ja võimet keskenduda detailidele.

•	 Valmisolekut töötada ebatraditsioonilistel aegadel, kaasa arvatud õhtud, nädalavahetused ja pühad.

•	 Valmisolekut reisida potentsiaalsete klientidega kohtumiseks.



Vastu pakume:
Täielikku valdkonnapõhist koolitust koos personaalse müügi- ja enesejuhtimise treeningprogrammiga. Peale 
selle on meie poolt pakutav motivatsiooniskeem kindlalt konkurentsitu. Pakume põhipalka ja boonustasu süs-
teemi kus arvestatakse nii isiklikku kui ka meeskondlikku pingutust. 6-kohaline aastasissetulek on parimatele 
tegijatele	võimalik	(see	tõstab	Sind	samale	tasemele	kõrgelt	tasustatud	pankuritega,	suufirmade	tegevjuhtidega	
ja teiste läbilööjatega Euroopas, kuid asudes siiski Eestis). Ja eriti hea töö eest pakume maja sinu müügipiirkon-
nas. Seda loomulikult juhul, kui see on Sinu jaoks tähtis ja motiveeriv. 

Ei ole saladus, et suurem osa meist veedab tööl rohkem aega kui kodus. Just see ongi põhjuseks miks meie 
anname iga päev endast parima, et luua sõbralik, mitte-poliitiline ja saavutustele orienteeritud töökeskkond, 
kus on võimalik kõvasti tööd teha ja areneda nii isiklikult kui ka ametialaselt. Liitudes Oxford Park’i meeskon-
naga saad Sa kogeda seda, mida tähendab töötada ettevõttes, mis pakub kvaliteetset toodet millesse uskuda 
ja seltskonda, kelle ühiseks kireks on ausus ja kõrge tööeetika. Me julgustame oma inimesi enda arvamust välja 
ütlema ning oma ideid ja soovitusi paremate tulemuste saavutamiseks ellu rakendama. Oxford Park pakub sulle 
võimalust suurelt mõelda, oma karjääri üles ehitada, teha õiget asja ja olla osa millestki millel on tähtust ning 
selle eest lisaks veel suurepäraselt tasustatud saada.

Kui Sa tunned, et oled just õige inimene selle töö jaoks ja soovid liituda  
areneva ettevõttega siis saada palun oma Inglise keelne CV e-mailile:  

careers@oxfordsustainable.com

Lisainfo saamiseks tutvu meie kodulehega www.OxfordPark.ee või  
võta julgelt ühendust Ines Kloren’iga telefonil +372 56 478 010 


