FIRMA DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. LIDER W ZAKRESIE DOSTAW OBRABIAREK CNC I SYSTEMÓW
PRODUKCYJNYCH POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
MŁODSZY INŻYNIER SPRZEDAŻY MASZYN CNC DO OBRÓBKI SKRAWANIEM
Miejsce pracy: województwo mazowieckie, łódzkie
OBOWIĄZKI









sprzedaż obrabiarek CNC na powierzonym terenie (województwa: mazowieckie, łódzkie)
prowadzenie rozmów handlowo-technicznych
rozwój rynku północnego pod katem sprzedaży obrabiarek CNC
udział w negocjacjach końcowych
nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z klientami
współtworzenie strategii sprzedaży
analiza rynku pod względem potrzeb klientów, możliwości sprzedażowych, konkurencji

WYMAGANIA









gotowość do pracy mobilnej- warunek konieczny
mile widziane doświadczenie w sprzedaży maszyn przemysłowych (preferowana sprzedaż
obrabiarek CNC)
predyspozycje handlowe, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
motywacja i zorientowanie na cel, kreatywność, dyspozycyjność
znajomość branży
prawo jazdy kat. B
znajomość języka angielskiego

OFERUJEMY






atrakcyjne wynagrodzenie
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
szkolenia krajowe i zagraniczne
niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, samochód
pakiet Multisport

Proszę zamieścić w CV następującą zgodę (CV bez wymaganej zgody nie będą rozpatrywane). Zgłoszenia prosimy wysyłać na email:
marketing@dematec.pl

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Dematec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Rudolfa
Diesla 15, KRS: 143979 jako administratora, w celu użycia ich w aktualnie prowadzonym przez administratora procesie rekrutacyjnym.
Odbiorcami danych mogą być portale do rekrutacji, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi kurierskie. Dane osobowe będą
przetwarzane aż do odwołania niniejszej zgody albo przez okres trwania aktualnej rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest
dobrowolna zgoda, którą mam prawo wycofać dowolnym momencie. Wycofanie zgody skutkuje przerwaniem procesu rekrutacji.
Niepodanie danych będzie skutkować nieprzystąpieniem do procesu rekrutacji. W razie przesłania niepełnych danych wyrażam zgodę na
skontaktowanie się ze mną przez administratora w celu uzupełnienia braków. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich
danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, otrzymania kopii przetwarzanych
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie należy przekazać na punkt kontaktowy: rodo@dematec.pl

