
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:

KEY ACCOUNT MANAGER
SPECJALNOŚĆ: TRZODA CHLEWNA I BYDŁO MLECZNE
LOKALIZACJE: WIELKOPOLSKIE, ŁÓDZKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy u producenta specjalistycznych preparatów 
fitogenicznych oraz dystrybutora markowych dodatków paszowych dla 
zwierząt. Przygotowując i wdrażając na całym świecie nowe produkty, 
współpracuje on z najważniejszymi polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi i jednocześnie wykorzystuje ogromny potencjał ekspertów 
zatrudnionych we własnym Dziale Badań i Rozwoju. Jego ambicją jest 
eliminacja antybiotyków z produkcji żywności.

DO KOGO APLIKUJESZ?

 »  propagowaniem i sprzedawaniem innowacyjnych produktów i rozwiązań 
potrzebnych w produkcji zwierzęcej poprzez liczne kontakty i relacje 
z wytwórniami pasz oraz gospodarstwami poszukującymi nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie żywienia zwierząt,

 » budowaniem sieci klientów, co oznacza podejmowanie i pielęgnowanie 
współpracy ze znanymi już Tobie i nam gospodarstwami zajmującymi się 
produkcją trzody i bydła, 

 » utrzymywaniem relacji z lekarzami weterynarii budowanych na wzajemnym 
zaufaniu,

 » wspieraniem i doradzaniem zarówno w biurach jak i w gospodarstwach,
 » ścisłą współpracą z działem rozwoju oraz dostawcami zagranicznymi,
 » realizacją planów sprzedażowych firmy, pamiętając, że istotne są oba 

wskaźniki: marża i obrót

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

 »  posiadasz wyższe wykształcenie kierunkowe i masz doświadczenie handlowe
 » chciałbyś wspierać zespoły producentów pasz oraz gospodarstw z dużym 

potencjałem
 » wiesz, jak „wejść” do dużego gospodarstwa
 » jesteś pewien (lub choćby tylko przypuszczasz), że produkcja zwierzęca może 

funkcjonować lepiej, gdy ograniczymy stosowanie antybiotyków, zastępując je 
efektywnymi rozwiązaniami naturalnymi

 » masz zdolność przekonywania innych do Twoich idei
 » potrafisz zarażać innych swoją pasją
 » świetnie komunikujesz się w języku angielskim

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, JEŚLI

 » umowę o pracę (lub umowę dopasowaną do Twoich preferencji)
 » pracę na terenie całego kraju, z mocnym akcentem na województwo 

wielkopolskie i województwa ościenne
 » elastyczność miejsca pracy (home office/teren)
 » wsparcie i świetną atmosferę w pracy
 » stałe wynagrodzenie i super bonusy
 » narzędzia pracy - pełne wyposażenie menadżerskie
 » udział w szkoleniach w kraju i za granicą, które sam zarekomendujesz
 » możliwość rozwoju naukowego: studia doktoranckie, inne

CO OFERUJEMY?

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego 
życiorysu na adres biuro@biznes-up.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

W treści listu umieść klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 
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). Ponadto, zgadzam się 
na przetwarzanie przez firmę Biznes Up Egberss Kocel Sikorski spółka jawna z siedzibą w 
Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla 
celów przyszłych rekrutacji”.

JAK APLIKOWAĆ?


