Baltic Wood to uznany europejski producent podłóg drewnianych najnowszej generacji. Od 19 lat tworzymy w Polsce produkty zaliczane
przez klientów na całym świecie do grona doskonałych. Nowoczesny zakład produkcyjny oraz siedziba główna firmy zlokalizowane są w Jaśle. Dzięki
szerokiej sieci Partnerów Profesjonalnych podłogi Baltic Wood trafiają do konsumentów w 52 krajach na świecie.
W związku z dynamicznym rozwojem firma Baltic Wood SA poszukuje kandydata na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Nr ref.: RZ/01/PRZHAN/SPRZEKR/2018
Miejsce pracy:
Woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

Zakres zadań:
•
•
•
•
•
•

Opieka nad rozwojem dystrybucji poprzez grupę wybranych dealerów i oddziałów
sieci DIY.
Pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
Identyfikowanie potrzeb klientów i wybór właściwego rozwiązania z oferty firmy.
Współpraca z architektami, deweloperami i branżami pokrewnymi w celu
optymalizacji wyników sprzedażowych.
Prowadzenie prezentacji, negocjacji biznesowych i realizacja projektów.
Realizacja założonego planu sprzedaży.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie lub wyższe
Min. 2 – letnie doświadczenie w sprzedaży w sektorze B2B poparte sukcesami
sprzedażowymi
Dodatkowym atutem będzie znajomość rynku inwestycyjnego i/lub kontakty z
developerami i architektami.
Znajomość technik sprzedaży i negocjacji w środowisku biznesowym oraz
umiejętności ich praktycznego zastosowania.
Umiejętność realizacji projektów i koordynacji wielu działań.
Samodzielność i nastawienie na realizację celów, motywacja do pracy.
Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całego kraju.
Znajomość pakietu MS Office.
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Bardzo ciekawą pracę w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym z ugruntowaną
pozycją na rynku.
Wynagrodzenie adekwatne od wyników sprzedażowych.
Profesjonalne narzędzia pracy (telefon, komputer, samochód służbowy).
Pakiet szkoleń i innych działań wdrażających do pracy.
Dużą samodzielność w działaniu i elastyczny czas pracy.
Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego cv wraz z listem motywacyjnym do dnia 19 października 2018 r., na adres: kariera@balticwood.pl, wpisując w tytule maila numer referencyjny ogłoszenia lub
bezpośredni kontakt z Działem Administracji - Jasło, ul. Fabryczna 6a, pokój nr 11. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a;
2. Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email inspektor@balticwood.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami,
dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy, która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani zgoda na
przetwarzanie danych.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym
na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl);
10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolnie i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane,
jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści
moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu
do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej
zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

