
 
 

 

 

 
 
W związku z dynamicznych rozwojem działu M Platform, poszukujemy osób ukierunkowanych na sukces na stanowisko:  

Przedstawiciel Handlowy (nr ref.: PH/05/2017) 
Miejsce pracy:  Warszawa 

 
Wymagania: 
-Co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Handlowego 
-Umiejętność budowania i utrzymywania właściwych relacji z klientami 
-Umiejętności negocjacyjne i interpersonalne 
-Skuteczność w działaniach handlowych 
-Motywacja i nastawienie na sukces 
-Dobra znajomość pakietu Office 
-Prawo jazdy kat. B 
-Gotowość do odbywania podróży służbowych 
mile widziane: referencje od poprzednich pracodawców 
 
Obowiązki: 
-Realizowanie polityki firmy w zakresie sprzedaży usług/produktów 
-Pozyskiwanie nowych klientów 
-Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z klientami 
-Ścisła współpraca z działami handlowymi spółek grupy kapitałowej 
-Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych 
-Raportowanie i analizowanie wyników pracy 
-Budowanie dobrego wizerunku firmy 
 
Oferujemy: 
-Ciekawą pracę w innowacyjnej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej w doświadczonym i dynamicznym zespole 
-Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
-Atrakcyjne wynagrodzenie 
-Premie zależne od wyników 
-Możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktur firmy, udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych 
-Pracę pełną wyzwań w elastycznym wymiarze czasu pracy 
-Komfortowe miejsce pracy w Warszawie 
-Laptop, telefon komórkowy, szkolenia, opcjonalnie: samochód służbowy 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@comp-ci.pl 
z dopiskiem w temacie maila nazwy stanowiska: (Przedstawiciel Handlowy nr ref.: PH/05/2017) 
 
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu  
rekrutacji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia przyszłych 
rekrutacji. 
Administratorem danych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obecną lub przyszłą rekrutacją (w zależności od zaznaczonej opcji). 
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.” 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
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