
 

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA NIEMIECKOJĘZYCZNEGO 

 Poznań, Naramowice  

 Pełny/ niepełny etat  

 Umowa o pracę  

 Na www.Crystal-Panel.com poznasz nas lepiej 

 

W Poznaniu produkujemy podświetlenie cienkie, płaskie, równomierne, krawędziowe. Nasz 

produkt od wielu lat cieszy się uznaniem wśród wielu polskich Klientów. Rozwijamy się, więc 

szukamy energicznego wzmocnienia na stanowisku: 

 

Specjalista ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego 

Kontakt z firmami, niemieckojęzyczny rynek B2B, główne zadania: pozyskiwanie kontaktów, 

prezentacje oferty, sprzedaż, negocjacje, kalkulacje. Praca stacjonarna z biura w Poznaniu na 

Naramowicach (telefony, maile, skype itp.).  

Poszukujemy energicznej, kreatywnej i ambitnej osoby do nawiązania kontaktów biznesowych z 

naszymi potencjalnymi Klientami na terenie Niemiec i Austrii.  

Gwarantujemy: 

 Stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane terminowo, umowę o pracę 

 Prowizję i nagrody za realizację wyznaczonych celów 

 Budżet na wynagrodzenie to: 3500 – 6500zł brutto 

 Dużą dynamikę w pracy (brak monotonii) i realizację ciekawych projektów z naszymi 

Klientami 

 Możliwość wdrażania swoich pomysłów 

 Intensywne szkolenia, wsparcie sprzedażowe, szkolenia techniczne 

 Zaplecze marketingowe 

 Pracę w 10-osobowym zespole, swobodną atmosferę w pracy („casual”), wyśmienitą 

kawę w biurze 

 Dobrze wyposażone stanowisko pracy (dobry komputer, własne biurko, telefon 

komórkowy) 

 Dobrze wyposażone biuro 

 Elastyczne podejście do godzin pracy     [strona 1/3] 

 Dostępne benefity takie jak: karta multisport czy opieka medyczna 

 Możliwość pracy zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin 

https://www.olx.pl/oferta/specjalista-ds-obslugi-klienta-niemieckojezycznego-CID4-IDxRKvT.html?fbclid=IwAR3dRNBJlWR0mWfgBFQOmy5QJMn2iELdvjoBESRrS4feBg4W5_0J9u0dXjs
https://www.olx.pl/praca/marketing-pr-media/poznan/?search%5Bfilter_enum_type%5D%5B0%5D=fulltime
https://www.olx.pl/praca/marketing-pr-media/poznan/?search%5Bfilter_enum_contract%5D%5B0%5D=part
file:///C:/Users/Hanna/Documents/materiały%20od%20WF/www.Crystal-Panel.com


 

 

 W przyszłości możliwość wyjazdów na targi zagraniczne 

 Ścieżka awansu i rozwoju zawodowego 

 

Zadania do realizacji: 

 Nawiązywanie kontaktów z Klientami/Pośrednikami (telefony, skype, maile itp) 

 Budowanie bazy nowych kontaktów, wyszukiwanie, zbieranie rekomendacji 

 Bieżąca e-mailowa i telefoniczna komunikacja z Klientami 

 Przyjmowanie zamówień i nadzór nad ich realizacją 

 Rozpoznawanie trendów rynkowych, współpraca z pozostałymi działami 

 Generowanie zamówień i obrotów 

Nasi Potencjalni Klienci są z branży: 

 reklamowa (agencje reklamowe) 

 meble dla branży retail (meble sklepowe) 

 POS (wyspy handlowe lub wyspy promocyjne) 

 produkcja reklam (wydruków) wewnętrznych i zewnętrznych 

 architektura i wystrój wnętrz 

 nasze produkty sprzedajemy wyłącznie przez pośredników do których kierujemy 

Klientów 

 

Nowego Pracownika dobrze przygotujemy. Zasilimy wiedzą techniczną, produktową, rynkową. 

Najważniejszy warunek udanej współpracy to chęć do pracy, energiczność, chęć zdobywania 

kolejnych „szczytów”, otwartość i komunikatywność. 

Bezpośrednim wsparciem dla nowego Pracownika będzie doświadczony Project Manager. 

Zapewniamy przeszkolenie z zakresu sprzedawanej technologii oraz prowadzenia rozmów 

sprzedażowych. 

 

Pożądane cechy to:         [strona 2/3] 

 łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi 

 nieustępliwość w osiąganiu celów 



 

 

 znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 energiczność, pracowitość i dobra organizacja 

 pozytywne nastawienie, kreatywność, poczucie humoru 

  

Lubimy czytać CV, więc proszę podeślij je na adres praca@crystl-panel.com. 

Możesz też przynieść swoje CV osobiście od 8:30 do 16:30, ul. Błażeja 70D, Poznań 

Po szczegóły możesz zadzwonić (510 128 802), ale rekrutacji nie załatwimy telefonicznie. 

Na spotkanie zaprosimy kilka osób. 

Wszystkim zaproszonym odpowiemy. 

Czekamy! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Aplikując na to ogłoszenie jest jednoznaczne z tym oświadczeniem: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKL Plus sp. z o.o. w celu 

prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 
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