Działająca od 14 lat firma z polskim kapitałem, będąca jedną z czołowych firm oferujących system monitoringu
pojazdów i maszyn, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje:

Przedstawiciela Handlowego
Miasto: Trójmiasto (woj. pomorskie)

Zadania:
•
•
•
•
•
•

Pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie trwałych relacji z obecnymi klientami firmy
Analiza rynku pod kątem nowym możliwości sprzedaży
Przygotowywanie ofert handlowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnych
klientów
Realizacja planów sprzedaży
Bieżące raportowanie wyników
Dbanie o właściwy obieg dokumentów

Pożądany profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiejętności identyfikowania potrzeb klientów
Min. wykształcenie średnie
Znajomość rynku systemów do lokalizacji i monitoringu parametrów eksploatacyjnych pojazdów
i maszyn
Praktyczna wiedza z zakresu technologii GSM/CAN/GPRS
Min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Umiejętności handlowe i negocjacyjne
Konsekwencja i determinacja w realizacji celów sprzedażowych
Dynamika w działaniu i komunikatywności połączona z wysoką kulturą osobistą
Samodzielność oraz dobra organizacja pracy
Czynne prawa jazdy kat. B
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (mile widziane)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Stabilną pracę i elastyczne formy współpracy
Motywacyjny system wynagrodzeń odpowiadający efektom pracy (podstawowa + premia)
Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy (samochód służbowy, smartfon, laptop, internet)
Dogodną lokalizację biura przy ulicy Piastowskiej 7 (blisko SKM, pętli autobusowej / tramwajowej)
Możliwość pracy zdalnej
Pracę w przyjaznej atmosferze w ambitnym i nastawionym na sukces zespole
Dodatkowe benefity

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV na adres:
m.kamianowska@tronik.pl
wraz z niżej zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV TRONIK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. TRAUGUTTA 2B, 06-100 PUŁTUSK w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia 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)”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV
następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z
siedzibą w PUŁTUSKU przy ul. TRAUGUTTA 2B danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji.”. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: iod@tronik.plTwoje dane
osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o
przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać
Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na
których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez cały okres publikacji ogłoszenia oraz 60 dni po jej ukończeniu.
Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
procesem rekrutacji przez okres 3 lat od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: iod@tronik.pl

