
 

Bank Danych o Inżynierach 

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42  

T 022 572 78 00  W www.bdi.com.pl  

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: 

 

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy 

nr ref. 8911 
(oferta ważna do 21.04.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Światowy producent i lider w zakresie najwyższej jakości produktów do spawania, cięcia i łączenia. 
 

Wymagania: 

 preferowane wykształcenie techniczne w zakresie spawalnictwa, metalurgii lub pokrewne 

 3-5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 

 umiejętność pracy w długoterminowych projektach sprzedażowych 

 umiejętność prowadzenia prezentacji produktowych - praktycznych i teoretycznych 

 umiejętność nawiązywania i podtrzymywania długoterminowych relacji z klientami 

 doświadczenie w projektach sprzedażowych 

 doświadczenie w pracy B2B, jak również z dystrybutorami i użytkownikami końcowymi 

 znajomość branży spawalniczej oraz innych gałęzi przemysłu ciężkiego i motoryzacyjnego 

 wiedza na temat procesów spawalniczych 

 umiejętność spawania będzie dodatkowym atutem 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 prawo jazdy kat. B 

 gotowość do odbywania częstych wyjazdów służbowych - około 70% czasu pracy 
 

Zakres obowiązków: 

 rozwój sprzedaży w wyznaczonym regionie 

 budowanie relacji z dystrybutorami, użytkownikami końcowymi (w branży spawalniczej i 

pokrewnych), zgodnie ze strategią i polityką sprzedaży spółki 

 aktywne pozyskiwanie nowych klientów, identyfikacja nowych możliwości biznesowych, 

sprzyjających długoterminowej współpracy i budowaniu lojalności klientów 

 realizacja budżetu oraz uzgodnionych inicjatyw właściwych dla regionu 

 wdrażanie działań marketingowych i zwiększenie sprzedaży produktów 

 wparcie dystrybutorów i klientów końcowych w wyznaczonym regionie 

 prowadzenie projektów sprzedażowych zgodnie z przyjętą metodologią 

 rozwijanie i zarządzanie projektami z zakresu sprzedaży bezpośredniej 

 monitorowanie działań konkurencji oraz odpowiednie dostosowywanie działań sprzedażowych 

 efektywna współpraca z partnerami wewnętrznymi 
 

Firma oferuje: 

 pracę w dynamicznym, międzynarodowym środowisku 

 szkolenia 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 atrakcyjny system wynagrodzenia 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Region centralnej Polski - Poznań, Toruń, Łódź i okolice 
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