Jesteśmy grupą kapitałową polskich firm rodzinnych, mamy blisko 100 lat doświadczenia. Zajmujemy się wydobyciem i produkcją
kruszyw, budową dróg, produkcją betonu, kostki brukowej, prefabrykatów i mieszanek mineralno-asfaltowych, wydobyciem siarki,
świadczymy usługi transportowe i dedykowane branży górniczej.
W chwili obecnej do Polska Siarka Sp. z o.o., zajmującej się wydobyciem siarki rodzimej oraz produkcją nawozów, poszukujemy
kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Kierownika ds. sprzedaży nawozów rolniczych
Miejsce pracy: cała Polska
Twój zakres obowiązków:

•

Rozwijanie marki na polskim oraz zagranicznym rynku

•

Stworzenie planów rozwoju firmy na obsługiwanych oraz docelowych rynkach

•

Pozyskiwanie oraz stała współpraca z klientami wśród dystrybutorów nawozów oraz sieci handlowych

•

Budowanie relacji z partnerami biznesowymi

•

Bieżące doradztwo agrotechniczne klientom w zakresie produkowanych przez firmę nawozów

•

Odpowiedzialność za region całej Polski

Nasze wymagania:

•

Wykształcenie wyższe, mile widziane rolnicze

•

Doświadczenie w sprzedaży nawozów lub środków ochrony roślin

•

Biegła znajomość języka angielskiego

•

Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem

•

Prawo jazdy kat. B

•

Szeroka wiedza produktowa oraz znajomość rynku

•

Umiejętności negocjacyjne

•

Łatwość w nawiązywania kontaktów oraz współpracy z osobami na różnych szczeblach w organizacji

Oferujemy:

•

zatrudnienie na umowę o pracę, na pełny etat

•

niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop

•

szkolenia produktowe

•

dowolne miejsce pracy na terenie kraju

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV do dnia 15 lipca 2022 roku na adres e-mail:
praca@grupapbi.eu
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Grupa PBI Sp. z o.o. i Polska Siarka Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko Kierownik ds. sprzedaży nawozów rolniczych, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach,
które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w
dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało
miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.

