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Duńska firma zajmująca się produkcją czujników automatyki przemysłowej istniejąca na rynku polskim od 1994 roku poszukuje 

pracownika na stanowisko doradcy techniczno - handlowego. 

Obowiązki 

 Pozyskiwanie zamówień i sprzedaży na podległych rejonach 

 Obsługa i rozwój rynku sprzedaży produkowanych wyrobów zgodnie z założonymi celami sprzedażowymi 

 Aktywne nawiązywanie i rozwijanie relacji biznesowych z potencjalnymi klientami 

 Tworzenie ofert handlowych oraz ustalanie warunków współpracy 

 Doradztwo techniczne w zakresie oferowanych wyrobów 

 Monitorowanie możliwości rynkowych w zakresie rozwoju nowych wyrobów 

 Angażowanie się w rozwój spółki zgodnie z przyjętą strategią 

 Dbanie o wizerunek firmy i zapewnienie wysokiej jakości procesów obsługi dostaw wyrobów 

 Obszar pracy Polska centralna - wschodnia w województwach zaczynających się na kodach pocztowych 2; 9 ( lubelskie, 
świętokrzyskie, łódzkie ) 

 
Wymagania 

 Wykształcenie techniczne 

 Mile widziana znajomość branży automatyki przemysłowej 

 Doświadczenie w sprzedaży usług B2B i B2C 

 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 Prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży służbowych 

 Umiejętność i skuteczność nawiązywania trwałych relacji z klientami 

 Umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy zespołowej oraz zarządzania sobą w czasie 

 Duży poziom samodzielności, inicjatywy i zaangażowania 
 
Oferujemy 

 Atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzeń 

 Narzędzia pracy odpowiednie do stanowiska 

 Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym środowisku nastawionym na efekty biznesowe   

 Dużą samodzielność powiązaną z odpowiedzialnością za wyniki sprzedażowe 

 Preferujemy osoby chcące rozwijać się długofalowo w firmie o stabilnej pozycji rynkowej 

 Oferty zawierające CV i list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  
prosimy przesyłać na adres: biuro@telcosensors.com.pl 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych 
procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. 
Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych 
i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Makowa 
8  zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” 

 

 


