
Poznańska Palarnia Kawy Astra to Firma, która w oparciu o tradycję i ponad 45-letnie doświadczenie tworzy 
nowoczesne i wyjątkowe produkty trafiające w gusta nawet najbardziej wymagających Klientów . 

Z uwagi na ciągły rozwój do nowej siedziby Firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Starczanowo, koło Wrześni

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 Współpraca z KAM w zakresie obsługi kluczowych Klientów oraz realizacji planów sprzedaży
 Samodzielne prowadzenie procesów sprzedaży do mniejszych Klientów oraz utrzymywanie z nimi trwałych relacji
 Prowadzenie analiz rynkowych i sprzedażowych
 Przygotowywanie zestawień, materiałów i prezentacji handlowych
 Pomoc w zakresie organizacji akcji wspierających sprzedaż oraz kontrola pod kątem ich skuteczności

Co musisz posiadać, aby ubiegać się o to stanowisko?

 Doświadczenie we współpracy z sieciami handlowymi
 Znajomość program Excel i doświadczenie w tym zakresie
 Umiejętność sporządzania zestawień, dostrzeganie powiązań między danymi i wyciąganie na ich 

podstawie wniosków
 Bardzo dobrą organizację pracy własnej w perspektywie krótko i długoterminowej , dotrzymywanie 

terminów i ustaleń
 Konsekwencję w działaniu i nastawienie na efekt
 Chęć do nauki i nieustannego rozwoju
 Umiejętność pracy w zespole
 Czynne prawo jazdy kat. B

Co oferujemy w zamian za Twoje zaangażowanie i pracę?

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania swojego CV i listu motywacyjnego 

do dnia 14.02.2019 r. na adres e-mail poniżej.

W liście napisz dlaczego „Ty” miałbyś dołączyć do zespołu sprzedaży naszej Firmy?

W procesie rekrutacji wspiera nas firma Koncept IJ.

izabella.juras@konceptij.pl

Możliwość rozwoju  i zdobywanie nowych 
umiejętności w obszarze sprzedaży

Dodatkowe benefity: pakiet medyczny i 
pracowniczy program emerytalny

Pracę w ciekawej i rozwijającej się firmie, 
która stale umacnia swoją pozycję na rynku

Wiele ciekawych zadań, możliwość 
udziału w różnorodnych projektach

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 
cały etat

Przyjazną atmosferę pracy i pyszną, 
aromatyczną kawę i/lub herbatę

Serdecznie zapraszamy!
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