
 

OFERTA PRACY 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY DZIAŁU AGRO 

Spółka ZIARN – POL poszukuje pracownika na stanowisko 

Przedstawiciela Handlowego na teren województwa warmińsko -

mazurskiego, który objąłby zasięgiem powiaty: ostródzki, 

lidzbarski, olsztyński, nidzicki, działdowski, braniewski, 

bartoszycki i szczycieński. 

Wymagania: 

Poziom wykształcenia: Wyższe lub średnie. 

Kierunek/Specjalizacja: Rolnictwo lub pokrewne, handel. 

Doświadczenie zawodowe: Min.2 lata na podobnym stanowisku. Wymagana znajomość zagadnień z branży 

rolniczej (środki ochrony roślin, zboża, rzepak, nawozy). Uprawnienia/Umiejętności: Samodyscyplina i 

organizowanie własnego czasu pracy, umiejętności sprzedażowe.  

Konieczne posiadanie prawa jazdy kat. B (praca w terenie). 

Zakres obowiązków: 

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

Skupowanie płodów rolnych na powierzonym terenie. 

Sprzedaż środków do produkcji rolnej tj. środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny. 

Podpisywanie umów z kontrahentami, dbanie o kompletność dokumentacji. 

Pilnowanie realizacji podpisanych przez siebie umów.  

Dbanie o dobre relacje z dotychczasowymi klientami oraz poszukiwanie nowych. 

 Oferujemy: 

Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, z młodą i pomocną kadrą zarządzającą. Możliwość rozwoju 

zawodowego. Komplet niezbędnych narzędzi do pracy (samochód służbowy, komputer i tel. komórkowy). 

Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiągniętych wyników. 

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji (CV i ewentualnie list motywacyjny) na adres mailowy sekretariat@ziarnpol.pl  

do dnia 11.02.2018r lub listownie na adres: 

ZIARN-POL Sp. z o.o.  

Górki 22B,  

82-500 Kwidzyn 

Prosimy w temacie maila, a w przypadku tradycyjnej korespondencji na dokumencie CV,  

o wpisanie stanowiska, na które Państwo aplikują. 

Ponadto na dokumencie musi znaleźć się klauzula: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Jeśli umieszczają Państwo zdjęcie w CV to klauzula przyjmuje brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji osoby spełniające nasze wymagania. 
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