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Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).” 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl 
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 25 lat 

aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy 

pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy 

inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

 

 

 

Inżynier Sprzedaży 
Specjalista ds. Dmuchaw 

 

Nr ref. 8905 

(oferta ważna do 14.04.2017) 

 

 

Opis pracodawcy: 

Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. -  producent urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza 

poszukuje kandydata na stanowisko Inżyniera Sprzedaży na region województw: 

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. 
 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria mechaniczna, chemiczna, środowiskowa lub 

inżynieria produkcyjna 

 znajomość języka angielskiego 

 prawo jazdy 

 gotowość do samodzielnej pracy w terenie przy minimalnym nadzorze 

 miejsce zamieszkania: okolice Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry 
 

 

Zakres obowiązków: 

 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami 

 negocjacje handlowe 

 prowadzenie sprzedaży na terenie określonego obszaru Polski 

 prowadzenie i uczestnictwo w działaniach marketingowych Spółki 

 podpisywanie kontraktów i umów handlowych 
 

 

Firma oferuje: 

 interesującą pracę w renomowanej firmie 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji 

 atrakcyjne wynagrodzenie 
 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie 
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