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Ocieszyn, dnia 11.10.2019 
 

 

Oferta pracy numer 06/2019 
 

 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

 

Jesteśmy firmą produkcyjną z siedzibą w Ocieszynie k/Obornik Wielkopolskich, 

specjalizującą się w produkcji mat izolacyjnych z granulatu gumowego. Aktualnie poszukujemy 

osoby na stanowisko PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY do budowania rynku odbiorców na terenie 
całego kraju. 

 

 

WYMAGANIA 

- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze sprzedażą i obsługą Klienta, 

- doświadczenie w pozyskiwaniu nowych Klientów, 

- znajomości technik sprzedażowych, prezentowania usługi językiem korzyści, technik 
negocjacyjnych, 

- gotowość do częstych podróży służbowych na terenie całego kraju, 
- otwartość i chęć budowania rynku dla innowacyjnych produktów w rozwijającym się 

przedsiębiorstwie, 
- umiejętność słuchania potrzeb Klienta oraz zdolność przekuwania ich na potencjał 

sprzedażowy, 
- gotowość do kontaktu z reprezentantami firm na różnym szczeblu zarządczym od Prezesa, 

poprzez Menedżerów Produktów do Zaopatrzeniowców i użytkowników końcowych, 
- gotowość do oferowania i sprzedaży produktów w różnych branżach, 
- mile widziana znajomość branży budowlanej, biur projektowych i architektonicznych, 

specyfiki współpracy z hurtowniami materiałów budowlanych, 
- mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku CRM, 

- samodzielność i dobra organizacja pracy, 

- zdolność szybkiego przyswajania informacji, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- prawo jazdy kat. B i kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu 
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OBOWIĄZKI 
- aktywne pozyskiwanie klientów, 
- doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań, 
- przygotowywanie ofert handlowych, 

- negocjowanie warunków handlowych i zawieranie umów z Klientami, 
- planowanie działań i komunikowanie potrzeb w zakresie rozwoju produktu, mających na celu 

wzrost sprzedaży, 

- jasne komunikowanie potrzeb w zakresie rozwoju produktu, mające na celu wzrost 
sprzedaży, 

- raportowanie do przełożonych, 
- aktywna współpraca z pozostałymi pracownikami firmy 

 

 

OFERUJEMY 

- w pełni samodzielne stanowisko pracy, 
- własną organizację pracy w ramach powierzonych obowiązków, 

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
- stabilne zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie, produkującej innowacyjne wyroby, 

- możliwość rozwoju zawodowego, 
- swobodne i nieformalne środowisko, w którym osiąganie celów jest ważniejsze niż zasady i 

hierarchia 

- narzędzia niezbędne do wykonywania zadań: telefon, komputer, samochód 

 

 

 

 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy kontakt@rekoplast.pl 

Dodatkowe informacje na temat niniejszej oferty można uzyskać pod numerem telefonu 
+48 793 500 130. 

 

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami 

mailto:kontakt@rekoplast.pl

