
 

 

 
 
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: 
 

Asystent/ka Działu Handlowego 
Miejsce pracy: Rzeszów - Jasionka 

Nr ref.: ADH_RZE_06_20 

           

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Aktywne wspieranie pracy Doradców Handlowych poprzez przygotowywanie ofert zgodnie z aktualnymi cennikami 
i materiałów informacyjnych dla Klientów zgodnie z wytycznymi od Doradców Handlowych. 

 Aktualizacja bazy danych. 

 Sporządzanie statystyk, raportów i analiz dla działu handlowego. 

 Prowadzenie dokumentacji Klientów. 

 

Szukamy osób, które:  

 Posiadają wykształcenie min. średnie. 

 Mają doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale handlowym lub w działach współpracujących z działem 

handlowym.  

 Znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, mile widziany język niemiecki. 

 Znają bardzo dobrze MS Office (Excel, Power Point). 

 Posiadają łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność podejmowania trafnych decyzji. 

 Posiadają zdolności analityczne i organizacyjne. 

 Realizują cele w wyznaczonych terminach, posiadają umiejętność weryfikowania informacji. 

 Są dynamiczne i przedsiębiorcze w działaniu. 

 Są dokładne i posiadają umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.  

 Mile widziana będzie znajomość SAP. 
 

 
W zamian za swoje zaangażowanie nasz Pracownik otrzymuje: 

   Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przez firmę zewnętrzną na czas określony około 1,5 roku. 

   Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku z zespołem odnoszącym sukcesy. 

   Przejrzyste zasady wynagrodzenia. 

   Dobrą atmosferę pracy w przyjaznym i otwartym zespole.  

     Profesjonalne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne. 

   Pakiet socjalny (opiekę medyczną, pakiet sportowy). 
 

 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y wymienionym stanowiskiem, prześlij swoją aplikację za pomocą linku: 
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Asystent-ka-Dzialu-Handlowego/5468-4070-25-7dc-2161.html 
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami / Kandydatkami. 
 

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Asystent-ka-Dzialu-Handlowego/5468-4070-25-7dc-2161.html

