
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

AREA PRODUCT DIRECTOR

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy u producenta i promotora innowacyjnych, 
opartych na mikroorganizmach produktów dla rynku rolnego. Przygotowując 
i wdrażając nowe produkty, ściśle współpracuje on z najważniejszymi 
polskimi ośrodkami akademickimi oraz ekspertami i autorytetami tworzącymi 
awangardę polskiej myśli rolniczej. Ich ambicją jest zmieniać polskie i światowe 
rolnictwo. 

DO KOGO APLIKUJESZ?

 » będziesz współtworzył ofertę i zarządzał grupą produktów biologicznych 
tak, by stosowały je duże i nowoczesne gospodarstwa rolne

 » przejmiesz opiekę nad polskimi dystrybutorami firmy tak, aby przygotować 
ich działy handlowe do skutecznego wprowadzania nowych technologii

 » poszukasz partnerów poza granicami Polski, aby wspólnie z nimi wdrożyć 
idee, technologie i produkty na ich rynki

 » w zespole będziesz dobrym duchem i kolejnym silnikiem napędzającym 
rozwój firmy

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

 » świetnie znasz rolnictwo
 » nie zadowala Cię to, co już znane
 » nakręcają Cię nowe wyzwania
 » lubisz ludzi – zarówno tych, którzy myślą jak Ty, jak i tych,  

którzy myślą zupełnie inaczej
 » rozumiesz, na czym polega sprzedaż B2B jak i B2C
 » Twój angielski jest w pełni komunikatywny

APLIKUJ, JEŚLI

 » nie ufasz nowym technologiom
 » nie wierzysz, że polska firma może zmieniać zagraniczne rynki
 » brakuje Ci pewności siebie
 » sądzisz, że „zjadłeś wszystkie rozumy”

TA PRACA NIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI

 » pracę w pozytywnie zakręconym zespole
 » elastyczność miejsca pracy 
 » dobre, stałe wynagrodzenie i wysokie premie ze zrealizowanie ambitnych celów
 » narzędzia pracy – pełne wyposażenie menadżerskie

CO OFERUJEMY?

Napisz w mailu, dlaczego nadajesz się do tej pracy, i załącz swój życiorys.
Korespondencję prześlij na adres: biuro@biznes-up.com.pl
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?


