
 

 
 

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 

Miejsce pracy: Rzeszów 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymywanie doskonałych relacji  
z istniejącymi klientami firmy oraz rozwój rynku i pozyskiwanie nowych klientów na terenie Polski  
i Europy. 

Zakres czynności: 

▪ efektywne pozyskiwanie nowych klientów i zleceń – rozwój rynku 

▪ budowanie i rozwijanie trwałych relacji biznesowych z klientami 

▪ kompleksowa obsługa klientów zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami i standardami 

▪ obsługa zapytań ofertowych, przygotowywanie ofert oraz prowadzenie negocjacji handlowych 

▪ dbałość o wysoką jakoś oferowanych usług 

▪ stała współpraca z działem Technologii, Zaopatrzenia, Kontroli Jakości 

▪ prowadzenie działań marketingowych (tworzenie reklam, banerów, katalogów, strony 

internetowej) 

Wymagania: 

▪ min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku sprzedażowym w firmach o profilu 

produkcyjnym – mile widziane w branży metalowej 

▪ preferowane wykształcenie techniczne 

▪ znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację 

▪ bardzo dobra znajomość obsługi komputera 

▪ umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych 

▪ mile widziane doświadczenie i wiedza z zakresu marketingu 

▪ zaangażowanie, samodzielność, komunikatywność, otwartość 

▪ doskonała organizacja pracy i odporność na stres 

▪ prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów biznesowych w kraju i za granicą 

Oferujemy: 

▪ stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od 

poniedziałku do piątku 

▪ duża samodzielność na stanowisku pracy 

▪ możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego przez profesjonalne szkolenia 

▪ narzędzia niezbędne do realizacji celów sprzedażowych 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez administratora, którym jest Metal Process Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 35-105 Rzeszów 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu  



o pracę. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam 

zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 

Przesłanie CV jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Polityki Prywatności Metal Process Sp. z o.o., 

która znajduje się pod adresem: http://www.metalprocess.pl/privacy-policy.php 

http://www.metalprocess.pl/privacy-policy.php

