
 

 

 

Przedstawicielstwo Dolnej Saksonii w Polsce w ramach Niedersachsen Sales Desk Polen - koncepcji 
polegającej na budowaniu sieci sprzedaży dla firm z tego regionu Niemiec poszukuje osoby na stanowi-
sko: 

Młodszy Menedżer Projektu 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

którego zadaniem będzie wsparcie zespołu w budowaniu sieci sprzedaży dla produktów 
"słodkie prezenty" oraz rośliny zielone typu indoor/outdoor. 

 
 
Oczekiwania: 
- pierwsze doświadczenie w pracy w Dziale Sprzedaży (staż/praktyka) 
- umiejętność prowadzenia rozmów handlowych (telefonicznych oraz osobistych) 
- zdecydowanie i nastawienie na realizację celów sprzedażowych 
- chęć bezpośredniego kontaktu z klientami i pracy z ludźmi 
- dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie 
- znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B 
- mile widziane doświadczenie we współpracy z sieciami handlowymi 
- mile widziany minimum półroczny pobyt stypendialny w kraju niemieckojęzycznym 
 
 
Zakres obowiązków: 
- wdrażanie strategii sprzedaży produktów niemieckich na rynku polskim we współpracy z centralą 
firmy w Niemczech 
- przygotowywanie oraz przedstawianie Klientom ofert, cenników i akcji promocyjnych 
- codzienny kontakt z pracownikami sieci handlowych 
- analizowanie sprzedaży oraz proponowanie w oparciu o nie działań handlowych 
- obsługa transakcji handlowych 
- przygotowywanie wystąpień targowych, tłumaczenia 
 
Oferujemy: 
- pracę umożliwiająca stały kontakt z językiem niemieckim 
- umowę o pracę lub zlecenie 
- rozwój i poszerzanie kompetencji w obszarze sprzedaży 
- możliwość tworzenia sieci sprzedaży 
- zdobycie doświadczenia w kontaktach z niemieckimi klientami 
- odpowiedzialność za Project Management w różnych obszarach 
 
Aplikację z aktualnym CV prosimy przesyłać do Pani Patrycji Kosta na adres email:  
info@salesdesk.pl z dopiskiem NDS. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. 
 
W aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych przy realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 
133 Poz. 883).” 
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