
 
 
Patrol Group Sp. z o. o. S.K.A. działa na rynku już od ponad 20 lat. Jesteśmy polską firmą produkującą i sprzedającą produkty   
z tworzyw sztucznych (skrzynki narzędziowe, akcesoria do ogrodów, donice, itp.). Zatrudniamy kilkuset wspaniałych 
pracowników a naszymi klientami są największe sieci handlowe – w Polsce i na świecie.  Obecnie do naszego zespołu 
poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna obsługę naszych klientów z województw: małopolskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

Regionalny Przedstawiciel ds. Kluczowych Klientów  

Nr ref: 17/2018/KR

Miejsce pracy: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie 

Opis stanowiska: 

 Reprezentacja firmy na podległym terenie; 

 Nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie pozytywnych relacji ze stałymi klientami; 

 Pozyskiwanie nowych klientów, poszerzanie sieci sprzedaży; 

 Przygotowanie, prezentowanie ofert oraz  negocjowanie warunków współpracy; 

 Bieżące raportowanie działań sprzedażowych i sytuacji rynkowej; 
 

Wymagania: 

 Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;  

 Prawo jazdy kategorii B; 

 Doświadczenie w obsłudze klienta sieciowego oraz klienta hurtowego; 

 Mile widziane doświadczenie w obsłudze marketów technicznych; 

 Mile widziana znajomość branży budowlanej /ogrodniczej; 

 Umiejętność przekonywania i zarażania innych pozytywną energią; 

 Samodzielność i odpowiedzialność; 

 Zaangażowanie w realizację projektów; 

 Dyspozycyjność

Oferujemy: 

 Odpowiedzialną i ciekawą pracę w strukturach dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu międzynarodowym; 

 Możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego w gronie profesjonalistów; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Miłą atmosferę w pracy, zgrany i sympatyczny zespół pracowników; 

 Samodzielne stanowisko pozwalające rozwijać się i nabywać nowe kompetencje; 

 Multisport, ubezpieczenie, darmowy parking, kawa na dzień dobry! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk: 

 

Kontakt: rekrutacja@patrol.pl  

 

APLIKUJ 

 https:/

/system.er

ecruiter.pl/

FormTempl

Administratorem danych jest Patrol Group z siedzibą w Kraków 30-694, Koszutki 2 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 
zm.)". 
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