
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

 

SZEF  DZIAŁU  HANDLOWEGO 
 
Wymagania: 
 
– wykształcenie wyższe, 
– minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, 
– biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 
– umiejętności negocjacyjne, pracowitość, rzetelność i komunikatywność, 
– umiejętność czytania rysunku technicznego, doświadczenie w branży stalowej lub przemysłowe. 
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 
– nadzór nad działalnością handlową spółki (krajową i zagraniczną) oraz nad problematyką 
   analiz finansowych związanych z obliczaniem rentowności kontraktów),  
– zarządzanie pracą Działu Handlowego (motywowanie i optymalizacja jego pracy), 
– dbałość o jakość merytoryczną pracy Działu (m.in. o logistykę dostaw i odbiorów towarów), 
– kontakty z klientami krajowymi i zagranicznymi (m.in. obsługa klientów telefoniczna  
   i mailowa, przyjmowanie oraz tłumaczenie poczty),  
– opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedaży, nadzór nad wprowadzaniem zamówień 
   do systemu informatycznego oraz nad przygotowywaniem kalkulacji w zakresie wyrobów typowych 
   i nietypowych w tym nadzór nad opracowywaniem i przygotowaniem ofert pod kątem wyceny produktu, 
– odpowiedzialność za ustalanie, realizację celów handlowych i planów działań w tym zakresie, 
– kształtowanie polityki cenowej Działu Handlowego, 
– udział w negocjacjach handlowych oraz w opracowywaniu projektów kontraktowych, 
– nadzór nad uruchamianiem zleceń produkcyjnych, fakturowaniem i sprawozdawczością, 
– zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i efektywnej współpracy z innymi 
   działami w celu utrzymania sprawnej i rzetelnej obsługi klientów, 
– bezpośredni nadzór nad kompletowaniem towarów, dokumentów, opakowań i gotowych wyrobów, 
– udział w działaniach marketingowych mających na celu pozyskanie nabywców,  
– uczestnictwo w targach branżowych, wysyłanie materiałów reklamowych. 
 
Oferujemy: 

 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
– premie kwartalne 
– dodatki funkcyjne 
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 
   Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl 

na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście. 
 
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę : 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


