
 

 

 
Na pewno byłeś w sklepie, w którym przewożone były towary naszymi wózkami widłowymi. My znamy te urządzenia od podszewki. 
Sprzedajemy, wynajmujemy i serwisujemy - od małych ręcznych wózków paletowych przez akumulatorowe, spalinowe po wózki wysokiego 
składowania z masztem wysuwnym. Poza wózkami widłowymi oferujemy najwyższej klasy regały magazynowe, oprogramowanie, 
wyposażenie magazynu – słowem wszystko, co jest potrzebne w nowoczesnym magazynie.  

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:  

Doradca Handlowy ds. Wynajmu  
Teren pracy: Region Centrum 

Nr ref.: DW_WAW_04_20 

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywne pozyskiwanie Klientów i utrzymywanie 
istniejących kontaktów, realizację wyznaczonych planów, przygotowywanie ofert wynajmu i kalkulacji oraz negocjowanie 
umów w zakresie wynajmu krótkoterminowego wózków widłowych, budowanie pozytywnego wizerunku Firmy na rynku.  
 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć: 

 Odpowiedzialność za rozwój wynajmu krótkoterminowego na terenie Regionu Centrum. 

 Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów. 

 Współpraca z Klientem zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie wynajmu krótkoterminowego wózków. 

 Prowadzenie negocjacji z Klientami. 

 Opieka nad Klientem w trakcie trwania kontraktu wynajmu. 

 
Szukamy osób, które: 

 Posiadają osobowość „handlowca”. 

 Mogą pochwalić się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi. 

 Wykazują się wysokim poziomem energii i zapału do pracy oraz bardzo dobrą komunikatywnością.  

 Są zorientowane na cel, nastawione na efektywność oraz potrafią pracować pod presją czasu i zadań.  

 Są otwarte na potrzeby Klienta. 

 Znają język angielski w stopniu komunikatywnym. 

 Posiadają wykształcenie min. średnie. 

 Posiadają doświadczenie w działach wynajmu, sprzedaży lub w działach współpracujących z tymi działami. 

 Są dyspozycyjne i gotowe do podróży służbowych.  

 Posiadają prawo jazdy kat. B poparte kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu samochodu. 
 

W zamian za swoje zaangażowanie nasz pracownik otrzymuje: 

  Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku z produktem należącym do ścisłej czołówki w swej branży. 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

 Przejrzyste zasady wynagrodzenia premiujące osiągane wyniki. 

 Dobrą atmosferę pracy w przyjaznym i otwartym zespole.  

  Profesjonalne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne. 

  Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń na każdym etapie zatrudnienia.  

 Pakiet socjalny (opiekę medyczną, pakiet sportowy, pakiet kulturalny i inne). 

 Narzędzia umożliwiające efektywną pracę (samochód służbowy, telefon, laptop etc.). 
 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y wymienionym stanowiskiem, prześlij swoją aplikację za pomocą linku: 
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Doradca-Handlowy-ds-Wynajmu/5458-4052-25-7dc-2161.html 
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Doradca-Handlowy-ds-Wynajmu/5458-4051-25-7dc-2161.html 
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wyb  ranymi Kandydatami / Kandydatkami. 
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