Numer ogłoszenia: 0001

Menedżer ds. techniczno - handlowych
Miejsce pracy:

◼

Terytorium RP

Opis stanowiska:

◼

Pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi partnerami
biznesowymi.
◼
Przygotowywanie ofert handlowych pod indywidualne potrzeby klienta.
◼
Przygotowywanie umów sprzedażowych w oparciu o wzory firmowe.
◼
Kompletowanie dokumentów przetargowych.
◼
Doradztwo techniczne w zakresie oferowanego asortymentu.
◼
Analiza rynku pod kątem nowych możliwości sprzedażowych.
◼
Opieka posprzedażowa klienta.
◼
Monitoring rynku i działań konkurencji.
Wymagania:

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Wykształcenie wyższe: energetyka, ciepłownictwo, budowa maszyn, itp.
Mile widziane doświadczenie w branży energetycznej, ciepłowniczej lub kogeneracyjnej
Dyspozycyjność
Wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Prawo jazdy kat. B
Gotowość do wyjazdów służbowych.
Język angielski w stopniu komunikatywnym, język czeski mile widziany.

Zapewniamy:

◼
◼
◼
◼
◼
◼

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Stały rozwój pracownika, szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
Pracę w dobrze zorganizowanej, stale rozwijającej się firmie, w młodym zespole
Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i umiejętności.
Wynagrodzenie zasadnicze + premia od sprzedaży.
Narzędzia pracy (samochód służbowy, komputer, telefon)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
kinga.wyszynska@tedom.com

Siedziba firmy:
TEDOM Poland Sp. z o.o.
ul. Racjonalizatorów 10
41-506 Chorzów
Tel.: +48 32 721 83 96
tedompoland@tedom.com

www.tedom.cz

Klauzula RODO
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul.
Racjonalizatorów 10 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w
celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez
tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez
TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10 danych osobowych
zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail
tedompoland@tedom.com.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej
dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas
rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony
interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także
prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę
na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 30 dni dni od momentu zakończenia
rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni dni od
momentu zakończenia rekrutacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań
możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail tedompoland@tedom.com.

www.tedom.cz

