Przyjazne środowisku materiały budowlane
z surowców odnawialnych

Szukamy Ciebie!
Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowlanych z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane
konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izolacyjnymi. STEICO jest wiodącym europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Produkty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę klimatu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach
na terenie Europy.
Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnkowie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

DORADCA TECHNICZNO – HANDLOWY
MIEJSCE PRACY: WSCHODNIA CZĘŚĆ POLSKI - PRACA W TERENIE

OFERUJEMY:
MOŻLIWY TERMIN PODJĘCIA PRACY:
Urozmaiconą pracę za adekwatne wynagrodzenie wraz z motywującym
systemem premiowania,
Smukłą strukturę organizacyjną i możliwość samodzielnego działania,
Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń - dostosowanych
do indywidualnych potrzeb,
Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin.

WYMAGANIA:
Wykształcenie minimum średnie techniczne o specjalności:
budownictwo, technologia drewna lub pokrewne,
Znajomość branży budownictwa drewnianego jak i lokalnego
rynku oraz potencjalnych Klientów,
Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie
swobodnej komunikacji,
Dużej motywacji do pracy oraz nastawienia na realizację celów,
Czynne prawo jazdy kategorii B.
Mile widziane miejsce zamieszkania w obrębie miejsca pracy.

Możliwy od zaraz.

FORMA APLIKACJI:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletnej aplikacji drogą mailową (CV oraz list motywacyjny), wraz
z klauzulą o ochronie danych osobowych i informacją o oczekiwaniach odnośnie zarobków i najwcześniejszym,
możliwym terminie podjęcia pracy.

KONTAKT:
Kinga Matkowska
tel.: 787 096 950
email: rekrutacjacza@steico.pl

ZADANIA:
Praca mobilna na terenie województw: łódzkiego,
mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego,
Doradztwo techniczne w obrębie zastosowania produktów
STEICO,
Rozwijanie sprzedaży na wyznaczonym terenie,
Współpraca z Klientami Spółki oraz utrzymywanie pozytywnych
relacji,
Monitorowanie działań oraz prowadzenie negocjacji,
Przygotowywanie ofert handlowych i raportowanie.

Dowiedz się więcej o STEICO
na: www.steico.com
STEICO Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Polska

