PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Polish Agro Sp. z o.o. należy do duńsko-niemieckiej Grupy Kapitałowej DV Agravis International Holding A/S skupiającej
ponad 80 spółek działających w 17 krajach, głównie w obszarze Morza Bałtyckiego. Łączny obrót Grupy sięga 25 mld PLN.
Polish Agro sprzedaje środki do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, nawozy dolistne) oraz zajmuje się
handlem zbożem.

Główne zadania na oferowanym stanowisku:

PAULINA
+48 502 055 707

paka@polishagro.pl

O

ferujemy:

Aktywna praca nad poszerzeniem bazy klientów na

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

powierzonym tereni

w międzynarodowej firmie

Nawiązywanie kontaktów z Klientam

Niezbędne narzędzia pracy

Pielęgnowanie i wzmacnianie relacji z Klientam

Pełen pakiet szkoleń niezbędnych do

Stałe monitorowanie rynku i działań konkurencj

wykonywania zleconych zadań

Raportowanie wyników swojej prac

Zapewniamy opiekuna w pierwszych

Umacnianie wizerunku firm

miesiącach pracy

Udział w promowaniu produktów


Grupowe ubezpieczenia na życie

Pro

Pakiet medyczny

fil kandydata:

Karta MultiSport

Doświadczenie handlowe minimum 3 lata
Prawo jazdy kat. B – warunek konieczn
Gotowość do pracy na powierzonym tereni
Doświadczenie w budowaniu trwałych relacji z Klientam
Umiejętność organizowania pracy własne
Dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności
programu Exce

Dofinansowanie do kursów i studiów

f

Dobrą atmos erę pracy w młodym

  

i dynamicznym zespole
Brak Dress

Code’u

Joga i stretching

Imprezy firmowe

 

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonaln
Inicjatywa i nastawienie na osiągnięcie sukces
Zaangażowani
Gotowość do odbywania szkoleń w Bydgoszczy w trakcie
okresu próbnego
Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polish Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-312), ul. Szubińska 29 moich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018, poz. 1000) oraz zgodnie z

6 6 9 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
95/46/WE (RODO)).

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 201 / 7

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

