W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży materiałów hutniczych dla
rurociągów energetycznych i gazowych
Miejsce pracy: Wrocław, Katowice, Toruń
Opis stanowiska:
Poszukuje osoby posiadającej min. 5 letnie doświadczenie i bardzo dobrą znajomość rynku sprzedaży rur bez
szwu i rur ze szwem w aspekcie cen, producentów, firm handlowych i klientów końcowych.
Zakres zadań:








sprzedaż produktów oferowanych przez firmę na rynku w kraju i za granicą,
pozyskiwanie nowych Klientów z kraju i zagranicy i utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji,
obsługa klientów już z firmą współpracujących (fachowe doradztwo techniczne),
nadzór nad terminową realizacją dostaw oraz dbałość o dostarczenie wymaganej dokumentacji,
tworzenie baz cenowych, baz klientów,
udział w spotkaniach, targach i konferencjach międzynarodowych,
wykonywanie założonych planów sprzedaży (target).

Wymagania:






bardzo dobra znajomość rynku sprzedaży rur bez szwu i ze szwem w aspekcie cen, producentów, firm
handlowych i klientów końcowych,
bardzo dobra orientacja w standardach DIN/EN/ASME/ASTM i Polskich Norm (np. PN-EN 10216-2) lub
innych dla takich materiałów jak rury, kształtki, kołnierze, części toczone, armatura, okrągłe pręty stalowe,
części łączące,
min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w firmach z branży zajmującej się obrotem produktami
stalowymi na potrzeby projektów energetycznych (Huty, centrale handlu - lub podobne),
dobra znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:






zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
udziału w konferencjach międzynarodowych, wyjazdy zagraniczne, szkolenia,
interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej,
wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników sprzedażowych: stała pensja + wynagrodzenie
regulaminowe + dodatkowe premie związane z wykonaniem lub przekroczeniem planu sprzedaży,
niezbędne i nowoczesne narzędzia pracy, jak: telefon komórkowy, laptop, samochód do celów służbowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny)
na adres: rekrutacja@mazurenergy.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

