
 

 

 

Przedstawiciel techniczno-handlowy 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 doradztwo techniczne i realizację planów sprzedaży, prowadzenie negocjacji handlowych 
 obsługa bieżących oraz nowych projektów i inwestycji, 
 podtrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów,  
 tworzenie i składanie ofert handlowych wraz z technicznym nadzorem na każdym etapie promowania 

produktu, 
 prowadzenie dokumentacji techniczno - sprzedażowej i posprzedażowej, w oparciu o wewnętrzne 

standardy  

Wymagania: 

 wykształcenie budowlane, 
 minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze sprzedaży chemii budowlanej, 
 znajomość  obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,  
 gotowość do częstych podróży w obszarze swojej aktywności sprzedażowej (aktywne prawo 

jazdy kat. B), 
 zaangażowanie do pracy, komunikatywność, umiejętność pracy własnej jak i w zespole. 

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku firma oferuje: 

 bezpośrednią pomoc wykwalifikowanych osób przy wdrażaniu do pracy oraz podczas rozmów 
techniczno-handlowych, 

 atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość rozwoju zawodowego, 
 odpowiedzialną i interesującą pracę w doświadczonym zespole, 
 narzędzia pracy, w tym służbowy samochód, telefon komórkowy, laptop, 
 szkolenia w Polsce i za granicą, umożliwiające stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój 

kompetencji. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie zgłoszeń przez  formularz rekrutacyjny zamieszczony na 

stronie internetowej lub bezpośrednio na adres  info@visbud.com  z potwierdzeniem: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, jak również na 
potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do moich danych 

oraz ich poprawiania.   

Warunkiem rozpatrzenia przesłanego CV jest zamieszczenie powyższych oświadczeń w przesyłanym 

dokumencie. 
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