
Grupa kapitałowa Progres to ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, 

szkoleń oraz doradztwa personalnego.  

 

Od 2002 roku stajemy naprzeciw najbardziej zaawansowanym projektom mając w zasięgu 3 niezależne 

specjalizacje: Progres HR, Progres Consulting oraz Progres Permanent Recruitment. Taka dywersyfikacja 

pozwoliła nam nie tylko stworzyć kompleksowy pakiet usług łączący w sobie profesjonalizm, 

elastyczność i indywidualizm, ale również zmienić postrzeganie rozwiązań doradczo-szkoleniowych 

i rekrutacyjnych.  

 

Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce polskiego rynku Agencji Pracy Tymczasowej. Współpracujemy z ponad 

600 firmami na terenie całego kraju, dzięki 12 sprawnie funkcjonującym oddziałom. 

Obecnie do naszego oddziału poszukujemy Kandydata na stanowisko: 

 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – branża ogrodnicza 

Miejsce pracy: Inowrocław oraz wyjazdy służbowe na terenie całego kraju 

Nr Ref: IN/02/14/PH 
 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 Tworzenie oraz negocjowanie ofert z branży ogrodniczej 

 Profesjonalna obsługa klienta 

 Realizacja wyznaczonych zadań sprzedażowych 

 Spotkania z klientami, spotkania z urzędnikami gminy 

 Uczestniczenie w targach 

 

 
Oczekiwania wobec kandydatów: 

 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 

 Wykształcenie wyższe w kierunku rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo lub ekonomiczne 

 Mile widziane osoby, które są na ostatnim roku studiów dziennych 

 Mile widziane osoby, które studiują w systemie zaocznym 

 Czynne prawo jazdy kat. B 

 Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami 

 Lojalność oraz prawdomówność 

 Pracowitość oraz umiejętność samoorganizacji 

 Samodzielność w działaniu oraz umiejętność organizacji czasu pracy 

 Gotowość do pracy w terenie. 
 
 

Zainteresowanym kandydatom oferujemy: 

 Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę 

 Pracę w międzynarodowej firmie dążącej do mistrzostwa w obsłudze klienta 

 Motywujące wynagrodzenie składające się z części stałej oraz premii 

 Pracę w dynamicznym zespole 

 Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy – również do prywatnego wykorzystania, telefon oraz 
laptop) 

 Pakiet szkoleń 

 Atmosferę sprzyjającą działaniu, wśród zaangażowanych i ambitnych ludzi z pasją. 

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do nadesłania CV wraz z listem motywacyjnym i nazwą stanowiska 

w temacie wiadomości na adres: torun@grupaprogres.pl 

mailto:torun@grupaprogres.pl


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zapraszamy do 

odwiedzenia naszej strony: www.grupaprogres.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych 

przez Grupę Progres z siedzibą w Pruszczu Gdańskim." 
 

 

http://www.grupaprogres.pl/

