
 

  

 
 
 

 
Ogólnopolski dystrybutor profesjonalnych środków czystości i higieny, należący do dużego międzynarodowego  
koncernu papierniczego w związku z dalszym rozwojem poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: 

Regionalny Menedżer Sprzedaży Facility Management Solutions 

Rejon: woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie 

Profil stanowiska: 
 Realizacja wyznaczonych celów sprzedaży w ramach bazy klientów oraz utrzymywanie długofalowych relacji 

biznesowych 
 Pozyskiwanie nowych klientów 
 Zarządzanie polityką cenową i płatnościami  
 Odpowiedzialność za rozwój sprzedaży  do potencjalnych i nowych  klientów na podległych rynku 
 Prowadzenie rozmów oraz negocjacji handlowych, doradztwo produktowe oraz branżowe 
 Rozwój sprzedaży produktów chemicznych jak i higienicznych 
 Implementowanie działań mających na celu podniesienie rentowności sprzedaży 
 Pozycjonowanie i rozwój produktów –  ścisła współpraca z działem sprzedaży w aktywnym poszukiwaniu szans 

rynkowych  
 Analiza potrzeb i trendów rynkowych, opracowanie raportów i analiz  
 Ścisła współpraca z działem sprzedaży i marketingu jak również pozostałymi działami firmy 

Wymagania: 
 Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów (wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne) 
 Aktywność, wytrwałość i skuteczność w dążeniu do celów 
 Umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne 
 Wysokie zdolności analityczne poparte doświadczeniem w budowaniu ofert i kalkulacji cenowych 
 Orientacja na cele 
 Samodzielność i gotowość do podjęcia odpowiedzialności za podległy biznes 
 Elastyczność i chęć rozwoju zawodowego 
 Aktualne prawo jazdy kategoria B 
 Znajomość MS Office 

 
Oferujemy: 

 Umowę o pracę po odbyciu okresu próbnego 
 Stałe wynagrodzenie wzbogacone o premię 
 Dostęp do szkoleń merytorycznych  
 Pakiet benefitów: karta medyczna, karta sportowa 
 Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie 

 

Oferty prosimy kierować na adres mail: praca.pl@papyrus.com  

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.                                                                

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej 
aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Granna Sp. z o.o. 
zgodnie z postanowieniami 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 („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.” 


