
 » samodzielnym kreowaniem i realizowaniem strategii nawozowej firmy, 
co oznacza wybór dostawców, tworzenie gamy produktów i codzienną, ciężką 
robotę w negocjowaniu cen

 » zapewnieniem stałej dostępności nawozów, co wymaga zarówno 
utrzymywania dobrych relacji z działem handlowym jak i znakomitych 
kontaktów z dostawcami

 » układaniem krótko i długoterminowych planów sprzedażowych, samodzielnie 
i we współpracy z innymi działami, tak aby były ambitne, ale też realizowalne 

 » utrzymywaniem perfekcyjnych relacji z działem logistyki, tak aby handlowcy 
nie musieli narzekać na zawalone terminy dostaw

 » poszukiwaniem wszelkich możliwych sposobów generowania godziwej marży 
w rynku, gdzie ceny potrafią zmieniać się codziennie

 » trzymaniem ręki na pulsie aktualnych cen i trendów rynkowych, co umocni 
Twoją wiarygodność

 » wyszukiwaniem nowatorskich technologii odżywiania roślin i przekonywaniem 
zespołu handlowców do nowych idei

 »  masz doświadczenie kupieckie!
 »  czujesz rolnictwo i lubisz handlowanie
 »  potrafisz być asertywny
 »  nie boisz się dużych liczb :)
 »  umiesz pracować samodzielnie i jednocześnie współpracować z innymi
 »  potrafisz brać odpowiedzialność za swoje decyzje
 »  chcesz kreować rzeczywistość i z determinacją dążysz do celu

 »  bardziej cenisz sobie pracę w korporacji niż w polskiej firmie rodzinnej
 »  nie lubisz, gdy ciągle dzwoni telefon
 »  nie jesteś odporny na krytykę

 »  elastyczność miejsca pracy (home office /biuro)
 »  stałe wynagrodzenie i super bonusy
 »  możliwość współtworzenia firmy i kreowania ciekawych rozwiązań
 »  narzędzia do pracy mobilnej: samochód, laptop, telefon

Napisz w mailu, dlaczego nadajesz się do tej pracy i załącz swój życiorys.

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)”.

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

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

DYREKTOR DZIAŁU NAWOZÓW

DO KOGO APLIKUJESZ?

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

APLIKUJ, JEŚLI

TA PRACA NIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI

CO OFERUJEMY?

JAK APLIKOWAĆ?


