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DORADCA
TECHNICZNY DS.
PRODUKTÓW
FLEKSOGRAFICZNY
CH
Miejsce pracy: Śląskie, Małopolskie,
Dolnośląskie, Opolskie, Podkarpackie

 

 

Twój zakres obowiązków:

Sprzedaż materiałów
poligraficznych znajdujących się w
ofercie Spółki; realizacja budżetu

Stałe prowadzenie badań rynku
związanego z technologią
fleksograficzną obejmującą analizę
potrzeb klientów , dostawców
obecnych i potencjalnych oraz

https://twitter.com/share


konkurencji

Osobiste utrzymywanie kontaktów
z klientami Spółki przypisanymi do
działu fleksograficznego

Prowadzenie akcji promujących
Spółkę oraz jej produkty w zakresie
technologii flekso

Udział i organizacja ogólnopolskich
i zagranicznych akcji
promocyjnych prowadzonych przez
Spółkę takich jak targi, wystawy,
konferencje, seminaria

Prowadzenie szkoleń technicznych
dla klientów i wdrożeń materiałów
oraz urządzeń oferowanych przez
Spółkę w zakresie technologii
flekso

 

Nasze wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne (
znajomość poligrafii w tym
technologii druku
fleksograficznego będzie
dodatkowym atutem)

Znajomość języka angielskiego w
stopniu B2/C1

Prawo jazdy kat B

Doświadczenie w sprzedaży

Wysokie zdolności interpersonalne
w nawiązywaniu relacji
biznesowych



Umiejętność pracy w zespole, ale
również umiejętność
samodzielnego podejmowania
decyzji

Bardzo dobra organizacja czasu
pracy

 

Kandydatom oferujemy:

Zatrudnienie na pełen etat w
oparciu o umowę o pracę

Pracę w przyjaznej atmosferze, w
firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku

Możliwość rozwoju i ciągłego
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych

Prywatną opiekę medyczną

Możliwość przystąpienia do
ubezpieczenia grupowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie cv wraz z klauzulą na adres
praca@reprograf-grafikus.com.pl wpisując
w temacie „Doradca techniczny ds.
produktów fleksograficznych”

 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

mailto:praca@reprograf.com.pl


danych osobowych zawartych w życiorysie
oraz pozostałych dokumentach
rekrutacyjnych przez Reprograf -Grafikus
S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141),
ul. Wolska 88, numer KRS 0000303652, do
celów związanych z prowadzeniem procesu
rekrutacji. Zostałem poinformowany o
możliwości wycofania zgody w dowolnym
momencie oraz, że wycofanie zgody nie
wpłynie na przetwarzanie moich danych,
które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Wiem, że wyrażenie przeze mnie zgody jest
dobrowolne, choć konieczne do realizacji
procesu rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w
Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, numer
KRS 0000303652.
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