Fabryka Okien „Empol” 55-330 Źródła ul. Wschodnia 12, 71 77 26 400, tel./fax 71 77 26 409

Dołącz do naszego zespołu jako

KIEROWNIK HANDLOWY
ds. Eksportu
Zadania:
•
•

Organizacja działu handlowego oraz pracy podległych handlowców

•

Opieka nad stałymi odbiorcami hurtowymi w dziale exportu oraz budowanie długotrwałych i silnych relacji z
klientami firmy
Budowa oraz realizacja długoterminowych i krótkoterminowych strategii sprzedażowych firmy
Planowanie, realizowanie i monitorowanie budżetu sprzedażowego
Udział w negocjacjach handlowych z kluczowymi klientami
Prowadzenie szkoleń technicznych i handlowych podległych pracowników
Raportowanie do Zarządu firmy

•
•
•
•
•

Nawiązywanie i zarządzanie kontaktami handlowymi (praca głównie stacjonarna)

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego
Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata poparte sukcesami na rynkach zachodnich
Zaangażowanie w realizację celów, które skutkuje sukcesami w wynikach pracy
Umiejętności interpersonalne, analityczne i nastawienie na realizację celów
Dobra znajomość programów MS Office
Wysoki poziom umiejętności menedżerskich oraz umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Atrakcyjny system wynagradzania
Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Dużą samodzielność
Udział w realizacji nowatorskich rozwiązań
Grupowe ubezpieczenie na życie
Bony świąteczne, wyprawki szkolne
Nagrody jubileuszowe
Imprezy integracyjne
Przyjazne środowisko pracy, atmosferę rodzinnej firmy

Miejsce pracy: 55-330 Źródła ul. Wschodnia 12 (7 km od Wrocławia – kier. Środa Śląska)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

e-mail: rekrutacja@empol.pl ; więcej informacji www.empol.pl
Prosimy o dołączenie do oferty nazwy stanowiska pracy, na jakie dana osoba się ubiega.
Każda przesłana aplikacja zostanie poddana wnikliwej analizie, jednak zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy EMPOL BIS S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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.”
Administratorem danych jest EMPOL BIS S.A. z siedzibą w Źródłach 55-330, ul. Wschodnia 12. Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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