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Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: 

„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. z 2014r., poz.1182 ze zm.).” 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl 
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat 

aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy 

pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy 

inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

Bank Danych o Inżynierach, w imieniu firmy Tyrolit Poland Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko: 

 

 

Pracownik ds. Wsparcia Sprzedaży 
 

Nr ref. 8972 
(oferta ważna do 21.06.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Tyrolit Poland Sp. z o.o. należy do grupy Tyrolit będącej jednym z wiodących na światowych rynkach 

producentów narzędzi do szlifowania, cięcia, piłowania, polerowania, wiercenia metalu, betonu, asfaltu, 

szkła, kamienia, a także systemów narzędzi i urządzeń dla budownictwa.  
 

Wymagania: 

 średnie/wyższe wykształcenie techniczne ew. student ostatniego roku studiów technicznych 

(inżynierskich/ magisterskich) o kierunku mechatronika, budowa maszyn lub pokrewny kierunek 

 znajomość j. angielskiego - ogólny i techniczny 

 dodatkowy atut - doświadczenie w firmie o międzynarodowym zasięgu 

 dodatkowy atut - znajomość system SAP 

 cechy osobowości: dokładność, cierpliwość, zaangażowanie 

 umiejętność planowania pracy 
 

Zakres obowiązków: 

 tworzenie ofert dla klientów 

 wprowadzanie zamówień do systemu SAP 

 uzgadnianie z klientem parametrów technicznych tarcz, narzędzi 

 monitorowanie zamówień i dostaw 

 planowanie zamówień we współpracy z klientem 

 kalkulowanie ceny towarów 

 wystawianie faktur/faktur korygujących 

 kontakt telefoniczny i email z klientami (ok. 20) 

 współpraca ze sprzedawcami i inżynierami w centrali w Austrii 

 rozpatrywanie reklamacji klientów 
 

Firma oferuje: 

 stałe zatrudnienie na umowę o pracę (1. umowa na czas określony 6 -miesięczny) 

 intensywne szkolenia produktowe i SAP oraz prawidłowej obsługi klienta 

 atrakcyjne wynagrodzenie plus kwartalna premia uznaniowa 

 uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach sportowych 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa 
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