Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” Sp. z o.o.
z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
w związku z dynamicznym rozwojem
firma poszukuje osób na stanowiska:

- Menadżer ds. sprzedaży eksportowej
Miejsce zatrudnienia: siedziba firmy ZPOW Vortumnus Sp. z o. o. w Lisowie
Poszukujemy kandydatów z terenu : woj. podkarpackiego i małopolskiego

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie i realizacja strategii oraz planów sprzedażowych realizacja celów
sprzedażowych i założeń budżetowych
Pozyskiwanie nowych kontrahentów
Spotkania handlowe, prezentacje, szkolenia produktowe i instruktażowe
Negocjowanie warunków handlowych i nadzór nad ich realizacją
Budowanie oraz rozwijanie trwałych relacji z klientami
Współpraca przy wdrażaniu nowych/ adaptacji istniejących produktów do wymagań rynku
Monitorowanie rynku oraz analiza działań konkurencji
Uczestnictwo w targach zagranicznych i rozmowach handlowych
Przygotowanie umów handlowych i kontraktów

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biegła znajomość języka niemieckiego mile widziana znajomość języka rosyjskiego
3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze sprzedaży eksportowej
Doświadczenie w sprzedaży eksportowej; znajomość branży spożywczej będzie
zdecydowanym atutem
Wykształcenie min. Średnie – preferowane handlowe
Kreatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych oraz nieszablonowego
rozwiązywania problemów
Umiejętność pracy w grupie oraz łatwość w dostosowaniu się do zmian zarówno wewnątrz
organizacji jak w kontaktach z klientem,
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Dyspozycyjność związana z ewentualnymi wyjazdami służbowymi
Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•
•
•
•

Stabilną pracę w firmie rodzinnej o ugruntowanej pozycji na rynku
Atrakcyjne wynagrodzenie wsparte profesjonalnym systemem motywacyjnym
Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego
Narzędzia pracy umożliwiające wykonanie nałożonych zadań.

•
•

Niezbędne narzędzia pracy
Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane dla celów prowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem danych jest ZPOW Vortumnus Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn. Ma
Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym
czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 9 miesięcy dla celów
ewentualnej, ponownej rekrutacji.
Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do
żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z
4.5.2016.).

