DORADCA AGROTECHNICZNY
Zakres działania: regiony handlowe firmy Polish Agro

W przypadku pytań
skontaktuj się z nami,
tel. +48 502 055 707

Cultivating Value
Więcej informacji na:
www.polishagro.pl

Polish Agro jest częścią jednej z największych grup
kapitałowych działających na europejskim rynku rolnym.
Naszym bezpośrednim udziałowcem jest DV Agravis
International Holding A/S.
Prowadzimy działalność w zakresie sprzedaży środków
produkcji rolnej oraz handlu zbożem.
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OPIS STANOWISKA:
• Zarządzanie sprzedażą i realizacja zadań
sprzedażowych i promocyjnych na
powierzonym terenie,
• Doradztwo agrotechniczne,
• Pozyskiwanie nowych klientów
i budowanie długotrwałych relacji,
• Dbanie o odpowiednią dystrybucję,
• Współpraca w ustalaniu strategii cenowej,
• Rozwój, stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

APLIKACJA:
• Dokończ zdanie „Jestem najlepszym kandydatem,
ponieważ….”
• Podaj 3 cechy, które najlepiej Ciebie opisują,
• Prześlij zdjęcie pokazujące Twój związek z rolnictwem
(nie musisz prezentować na zdjęciu siebie),
• Załącz krótkie CV.

TWOJE KWALFIKACJE:
• Jeżeli masz w sobie motywację, energię, entuzjazm, odwagę
• Lubisz poznawać ludzi i rozmawiać
• Realizujesz cele i szukasz nowych wyzwań
• Posiadasz prawo jazdy kat. B

•

Pracę w międzynarodowym zespole,
Jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju kariery,
Umowę o pracę,
Wynagrodzenie podstawowe i dodatkowy system
prowizyjny,
Samochód służbowy, telefon, laptop.

PROCES REKRUTACYJNY OBEJMUJE 3 ETAPY:
• Analizę przesłanych zgłoszeń,
• 2-dniowy assessment center,
• Finalne spotkania z zarządem Spółki.

Prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres:
PaKa@polishagro.pl

PROPONUJEMY:
• Możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku zawodu,
• Kompleksowy system szkoleń,

Wysyłając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polish Agro Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji
zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczasz, że poinformowano Ciebie, iż:
Administratorem danych osobowych jest Polish Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Szubińskiej 29. Masz prawo do dostępu do swoich danych, jak również do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby. Twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę zgodnie z procedurą.

