Jeżeli:
Lubisz wyzwania zawodowe
Jesteś samodzielny w realizacji projektów
Chcesz się rozwijać w zakresie umiejętności sprzedażowych
Lubisz kontakty z ludźmi
Lubisz podróżować
PRACA W NASZEJ FIRMIE JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

Hydro-Vacuum S.A. to jedna z największych firm produkujących pompy i systemy pompowe. Z uwagi
na ciągły rozwój produktów i zdobywanie nowych rynków zbytu obecnie prowadzimy nabór na
stanowisko:

Inżynier Sprzedaży
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie
Korzyści z pracy w naszej firmie:
 Zyskasz pewność zatrudnienia na wiele lat, dzięki stabilności firmy i jej ponad 150 letniemu
istnieniu (funkcjonujemy bez przeszkód nawet w dobie pandemii)
 Zyskasz możliwość ciągłego rozwoju swojej wiedzy i umiejętności pracy na rynkach całego świata
 Twoje pomysły będą dla nas ważne w podejmowaniu decyzji rozwojowych, dzięki temu będziesz
miał wpływ na funkcjonowanie firmy
 Stosowane w firmie nowoczesne technologie oraz możliwość ich dalszego rozwoju, poszerzą
Twoje różnorodne umiejętności, nie tylko z zakresu handlu zagranicznego
 Twoje miejsce pracy będzie zorganizowane w sposób zapewniający Ci komfort pracy i dobrą
atmosferę oraz bezpieczeństwo dzięki zaangażowaniu w projekty wspólnie z doświadczonymi
zespołami profesjonalistów
 Będziesz miał dostęp do szkoleń wspierających Twój rozwój zawodowy i osobisty, dzięki czemu
na zajmowanym stanowisku będziesz czuł się w pełni profesjonalistą
 Wynagrodzenie oraz finansowe wsparcie socjalne pozwolą Ci nie martwić się o jutro
 Jako pracownik polskiej firmy z ojczystym kapitałem, weźmiesz udział we wspieraniu naszej
gospodarki
 Dzięki temu, że stanowimy zgrany zespół, zyskasz możliwość integracji w grupie, która pomaga
sobie nawzajem nie tylko na gruncie zawodowym

Zakres obowiązków:
 Organizowanie sieci sprzedaży oraz akwizycja osobowa
 Utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami oraz odnawianie starych kontaktów
 Doradzanie potencjalnym klientom zakupu określonego modelu, rodzaju produktu lub
rozwiązania technicznego
 Udział w spotkaniach dotyczących lub nawiązujących do realizowanego zamówienia
 Rzetelne opracowywanie ofert i ich składanie w terminie uzgodnionym z klientem
 Współpraca z innymi działami w zakresie gromadzenie i przekazywanie szczegółowych
wytycznych do prawidłowej realizacji zamówienia, jak również nadzór nad zamówieniami
 Realizacja planów sprzedażowych w zakresie pomp i systemów pompowych
 Budowanie długofalowych relacji biznesowych z Klientami z branży wod.-kan. i przemysłowej
 Negocjowanie warunków handlowych
 Działalność marketingowa w ramach strategii marketingowej firmy
 Udział w targach i konferencjach

Oczekiwania wobec kandydatów:
 Wykształcenie o profilu technicznym lub ekonomicznym ?
 Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie
 Gotowość do pracy mobilnej ,dyspozycyjność
 Umiejętność nawiązywania relacji biznesowych, zdolności negocjacyjne, samodzielność
w działaniu
 Zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów
 Chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji
 Mile widziane doświadczenie w handlu , praca w systemie B2B
 Prawo jazdy kat. B
 Umiejętność czytania rysunku technicznego bardzo mile widziana

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@hv.pl lub o kontakt telefoniczny:
pod numerem: 607 563 209, 56 45 07 406 lub 56 45 07 511.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hydro – Vacuum S.A., ul. Droga
Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych
rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz.
1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).

