
Spółka BIZNES UP Egberss Kocel Sikorski, wspierająca firmy we wprowadzaniu 
zmian niezbędnych do przejścia na kolejny poziom rozwoju, dla swojego 
Partnera poszukuje fachowca na stanowisko

HANDLOWIEC – DORADCA ROLNIKA

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy u dystrybutora środków do produkcji rolnej. 
Działa on na obszarze zachodniej części Polski. Jego klientami są zwłaszcza 
duże i średniej wielkości gospodarstwa rolne, do których dociera poprzez 
grupę handlowców – doradców rolnika. Nasz Partner potrafi dostosować 
się do potrzeb rolnika jako dostawca: kompleksowej palety produktów, 
nowoczesnych technologii, aktualnej wiedzy.

DO KOGO APLIKUJESZ?

 » budowaniem sieci klientów, co oznacza współpracę ze znanymi już 
gospodarstwami i intensywne poszukiwanie nowych 

 » utrzymaniem relacji z rolnikami, zbudowanych na zdobytym zaufaniu
 » wsparciem i doradztwem zarówno w biurze, jak i w polu
 » realizacją planów sprzedażowych firmy, z założeniem, że istotne są oba: 

marża i obrót
 » kreowaniem rynku dla nowych produktów i rozwiązań, bo dzięki nim 

firma może się wyróżnić, a Ty nie będziesz się „boksował” z konkurencją 
o przysłowiowe 50 groszy

 » prowadzeniem szkoleń, pokazów polowych oraz doświadczeń, czyli 
tworzeniem zaplecza dla przyszłych sprzedaży

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

 »  masz doświadczenie handlowe
 » czujesz rolnictwo i lubisz ludzi
 » masz już swoją sieć klientów
 » wiesz, jak pozyskać duże gospodarstwa
 » umiesz pracować samodzielnie i jednocześnie współpracować z innymi
 » potrafisz brać odpowiedzialność za swoje decyzje
 » chcesz kreować rzeczywistość
 » z pasją dążysz do celu

APLIKUJ, JEŚLI

 »  branża rolnicza jest Ci obca
 » spotkania z ludźmi nie dają Ci satysfakcji
 » Twoje ulubione miejsce pracy to biuro
 » nie lubisz, gdy ciągle dzwoni telefon

TA PRACA NIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI

 »  pracę na powierzonym terenie
 » stałe wynagrodzenie i super bonusy
 » możliwość kreowania ciekawych rozwiązań
 » możliwość rozwoju osobistego
 » narzędzia do pracy mobilnej: samochód, laptop, telefon

CO OFERUJEMY?

Napisz w mailu, dlaczego nadajesz się do tej pracy, i załącz swój życiorys.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W treści życiorysu umieść klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

JAK APLIKOWAĆ?


