
W treści listu umieść klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 

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”.

DORADCA 
ds. ŻYWIENIA BYDŁA

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy u znanego producenta mieszanek 
paszowych, który od ćwierć wieku współpracuje z hodowcami 
trzody chlewnej i bydła, tworząc razem z nimi rozwiązania żywieniowe 
na miarę „wysokiej jakości za rozsądną cenę”.  
Jeżeli poszukujesz pracy w rodzinnej firmie z polskim kapitałem, 
gdzie nowoczesność produkcji widać już z zewnątrz firmy, 
to dobrze trafiłeś ☺

DO KOGO APLIKUJESZ?

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ? 

» posiadasz wyższe wykształcenie kierunkowe i masz doświadczenie 
 handlowe*

» chciałbyś wspierać zespoły dystrybutorów oraz gospodarstw 
 z dużym potencjałem

» wiesz, jak „wejść” do dużego gospodarstwa

» masz zdolność przekonywania innych do Twoich idei

» popularyzowaniem i sprzedawaniem produktów i rozwiązań 
 potrzebnych w żywieniu bydła poprzez liczne kontakty i relacje 
 z punktami handlowymi 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 bydła,

» wspieraniem i doradzaniem zarówno w gospodarstwach, 
 jak i wśród lokalnych sprzedawców,

» współpracą z całym zespołem firmy, bo wiedza i doświadczenie 
 nie tylko w zakresie żywienia zwierząt jest dużą wartością dodaną 
 naszej oferty,

» realizacją planów sprzedażowych firmy, pamiętając, że istotne są 
 oba wskaźniki: marża i obrót,

» prowadzeniem szkoleń dla klientów oraz uczestnictwem 
 w wydarzeniach promujących firmę, oczywiście jak wszystko wróci 
 do normalności i nie będzie zagrożenia wywołanego pandemią 
 COVID-19.

Jeżeli nie zdążyłeś zdobyć doświadczenia, a posiadasz wykształcenie 
kierunkowe i czujesz, że będziesz świetnym handlowcem ta oferta pracy 
jest również dla Ciebie. My też kiedyś stawialiśmy swoje pierwsze 
kroki zawodowe ☺ więc chętnie pomożemy. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, JEŚLI

» umowę o pracę
» pracę w terenie Twojego zamieszkania
» swobodę działania – po efektach Cię poznamy
» wsparcie i świetną atmosferę w zespole
» stałe wynagrodzenie i super bonusy
» narzędzia pracy – pełne wyposażenie handlowe

CO OFERUJEMY?

UWAGA: 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego 
życiorysu poprzez przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi 
kandydatami.

JAK APLIKOWAĆ?

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

*UWAGA: 


