
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

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

SPECJALISTA DS. HANDLU 
 
Wymagania: 
– wykształcenie wyższe, 
– biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 
–  znajomość i umiejętność wykorzystywania technik sprzedaży, 
–  komunikatywność i kreatywność oraz umiejętności negocjacyjne, 
– znajomość oprogramowania pakietu biurowego Office, programu pocztowego Outlook, 
   programu wspomagającego zarządzaniem produkcją IMPULS, 
– umiejętność pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku, 
– podstawowa wiedza na temat przedsiębiorstwa oraz znajomość sprzedawanych wyrobów, 
– terminowość, rzetelność oraz dokładność, 
– umiejętność analitycznego myślenia. 
 
Mile widziane: 
– doświadczenie zawodowe w branży,  
– elastyczność oraz determinacja w myśleniu i działaniu, rzetelność, 
– umiejętność aktywnego słuchania niezbędna w celu rozpoznawania potrzeb klienta, 
– umiejętność zdobywania wiedzy na temat klientów i konkurencji. 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
– bieżącą obsługę klientów, 
– analizę zapytań ofertowych, 
– przygotowywanie ofert handlowych, 
– przygotowywanie kalkulacji jednostkowych wyrobów, 
– uruchamianie zleceń produkcyjnych, 
– prowadzenie i nadzór nad bazą klientów, zamówień i zleceń produkcyjnych, 
– dbałość o wysoką jakość obsługi klientów oraz dobry wizerunek firmy. 
 
 

Oferujemy: 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
– nagrody motywacyjne 
– 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). 


