
 

 

 

 

 

  Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży w dziale Handlowym 

 – praca stacjonarna 

        

Do obowiązków kandydata należy: 

1. Kontakt z Klientami strategicznymi firmy 

2. Poszukiwanie nowych klientów B2B 

3. Tworzenie oraz wysyłanie ofert handlowych i cenników  

4. Obsługa telefoniczna i mailowa klientów B2B polskich oraz zagranicznych 

5. Tworzenie analiz, raportów 

6. Wypracowanie Targetu 

7. Współpraca z Dyrektorem działu Handlowego 

 Czego wymagamy: 

   1. Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (rozmowa 

telefoniczna, korespondencja mailowa) 

  2. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

  3. Zaangażowanie w powierzone zadania 

  4. Umiejętność pracy w zespole i presją czasu 

  5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  

 

  



 

 

 6. Znajomość pakietu OFFICE, w tym Excel – umiejętność posługiwania się 

w programie na poziomie minimum podstawowym (tworzenie tabeli, umiejętność 

wstawiania zdjęcia, opisu, prostego zliczania komórek, użycie prostych formuł)  

• Dodatkowym atutem będzie znajomość programu SUBIEKT GT 

• Doświadczenie we współpracy z sieciami handlowymi - mile widziane 

 Tworzymy kreatywną i elastyczną pod względem designu firmę, która oferuje bardzo 

oryginalne i nowoczesne produkty. Także nie zwlekaj i dołącz do naszego zespołu już 

dziś. 

Nie wymagamy doświadczenia, natomiast szukamy osób zaangażowanych, 

oddanych swojej pracy, dbających o wizerunek firmy i produktu. 

  

Co oferujemy: 

• Pracę w stacjonarnym dziale handlowym w Częstochowie, ul. Kolorowa 

• Rabat pracowniczy na oferowane przez firmę produkty 

• Wsparcie kolegów z działu 

• Zatrudnienie w oparciu u umowę o pracę, po przejściu okresu próbnego 

(umowa o pracę na okres próbny), umowa B2B lub inna forma w zależności od 

zainteresowania 

• Stałe wynagrodzenie poszerzone o system premiowy uzależniony od efektów 

• udział w dynamicznym rozwoju firmy 

• Rozwój zawodowy, możliwości awansu, 

• praca w godzinach 8:00 – 16:00 od Poniedziałku do Piątku 

• Niezbędne narzędzia pracy 

• biuro open-space wraz z kuchnią zaopatrzoną w zapas kawy i innych napojów 

• parking samochodowy i rowerowy 

  

Wysokość wynagrodzenia zależy tylko od Ciebie i Twoich umiejętności, zaprezentuj je 

nam, a my to docenimy! 

 

Prześlij swoje CV na adres praca@domarex.pl 

  

 


