
Obowiązki : 
 

 Współpraca i budowa relacji z klientami firmy w regionie, 

 Przygotowywanie ofert, 

 Realizacja planów sprzedażowych,  

 Prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi klientami, 

 Doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów, 

 Stała analiza rynku oraz monitoring działań konkurencji,  

 Wdrażanie oraz koordynacja działań marketingowych w zakresie budowania marki i lojalności 

klientów w danym regionie. 

  

 - nadzór nad realizacją zamówień we współpracy z biurem obsługi klienta  

  

 - sporządzanie raportów z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju współpracy z klientami w 

podległym regionie 

 

Wymagania: 
 

 Doświadczenie w branży technicznej (mile widziane w branży chłodniczej lub HVAC), 

 Wykształcenie techniczne, 

 Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, 

 Kilkuletnie doświadczenia na stanowisku PH lub RKS, 

 Dobra znajomość środowiska MS Office (Word, Excel, Power Point), 

 Umiejętność samodzielnego planowania pracy,  

 Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 
 

 Ciekawą, pełną wyzwań pracę,  

 Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 35 letnim doświadczeniem na rynku 

 (współpraca o wybraną formę zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt B2B), 

 Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej, 

 Niezbędne narzędzia pracy  : samochód  służbowy , laptop, telefon, 

 Motywujący system premiowy, 

 Prywatna opieka medyczna.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@igloo.pl 

Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IGLOO oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji”. 

e-mail: info@igloo.pl 
www.igloo.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Firma IGLOO jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów 

urządzeń chłodniczych w Europie. 

Dzięki innowacyjnym produktom oraz nowoczesnej stylistyce, nieustannie 
ulepszamy markę produktu, która zyskała uznanie w Polsce i na rynkach 
międzynarodowych. Naszą wysoką pozycję zawdzięczamy doświadczeniu, 
wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY (REGION PÓŁNOCNY) 

Województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie 

Stary Wiśnicz 289 
32-720 Nowy Wiśnicz 
Poland 

tel.: +48 14/ 662 19 10 
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