
 

  
Specjalista ds. sprzedaży z j. niemieckim 
Miejsce pracy: Kielce  

Stanowisko pracy: 

✓ Sprzedaż oraz doradztwo techniczne w zakresie produktów oferowanych przez 
firmę (sita przemysłowe) , 

✓ Tworzenie i realizacja planów sprzedażowych zgodnie z polityką handlową firmy,  

✓ Nawiązywanie kontaktów i budowa relacji handlowych z klientami zagranicznymi,  

✓ Dobór produktów do wymagań aplikacji, 

✓ Udział w targach branżowych za granicą, 
 

REALIZOWANE ZADANIA: 

✓ Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane kierunki: mechanika 
lub pokrewne),  

✓ Dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, 

✓ Gotowość do podróży służbowych,  

✓ Umiejętność czytania rysunku technicznego,  

✓ Zdolności interpersonalne,  

✓ Doświadczenie w branżach przemysłowych B2B,  
 

OCZEKUJEMY: 

✓ Umowę o pracę, 

✓ System Prowizyjny,  

✓ Zestaw Benefitów (m.in. karta Multisport, prywatna opieka medyczna, 
ubezpieczenie grupowe),  

✓ Nauka języków obcych,  

✓ Fundusz Socjalny,  

✓ Możliwość pracy zdalnej,  

✓ Ciekawą pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie,  

✓ Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój, 

OFERUJEMY: 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV.  
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: rekrutacja@progresseco.pl  
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami:  
Anna Śnios, T: +48 885 852 521 
Daniel Sawicz, T: +48 691 420 116 

Przypominamy o zamieszczeniu klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, 
poz. 883;)” Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym 
aplikantom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy powodzenia w dalszych poszukiwaniach. 

Informujemy, jeżeli kandydat wyrazi chęć w uczestniczeniu w przyszłych rekrutacjach to konieczna jest 
dodatkowa klauzura: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ProgressECO sp. z o.o. 
sp.k. na poczet przyszłych rekrutacji”. 

Razem z nami rozpoczniesz ciekawą i pełną wyzwań pracę w gronie 
profesjonalistów, dzięki której rozwiniesz wiedzą i doświadczenie 
zawodowe w środowisku nowoczesnych technologii. 



 Wykorzystaj swój potencjał! 
Pracuj z najlepszymi. 
Podejmij wyzwanie i dołącz do naszego zespołu. 

Jesteśmy wiodącą polską firmą inżynieryjną w zakresie projektowania  
i produkcji sit technicznych dla przemysłu oraz specjalistycznych części do 
maszyn i urządzeń. 

Nasza marka i rozwiązania zyskały uznanie Klientów w ponad 60 krajach 
na całym świecie w wielu branżach przemysłowych. W obszarze 
nowoczesnego budownictwa oferujemy innowacyjne systemy na bazie 
siatek i kratek architektonicznych. W trosce o nasze środowisko stale 
redukujemy odpady i dbamy o efektywniejsze wykorzystanie surowców 
naturalnych i energii. 


