
 
 
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowa
nieprzerwanie od 2002 roku i stale rozszerza zakres 
  
W związku nowymi moŜliwościami i kierunkami rozwoju prowadzonej 
poszukujemy do współpracy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. sprzeda

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku b

• Pozyskiwanie klientów w sektorze B2B
• Przygotowanie oferty handlowej, 
• Opiekę nad dedykowanymi projektami sprzeda
• Identyfikację nowych moŜliwoś
• Monitorowanie potrzeb klientów
• Raportowanie wyników sprzeda

Od kandydatów oczekujemy:  

• ZaangaŜowania, zorientowania na efekty i wysokiej motywacji 
• Inicjatywy w działaniu, umiejętno
• Umiejętności patrzenia na pracę
• Umiejętności negocjacyjnych, umiej
• Kompetencji komunikacyjnych oraz umiej
• Mile widziane zainteresowanie ochron

Oferujemy:  

• Umowę o pracę 
• Motywujący system premiowy, powi
• Stałe podnoszenie kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w szkol

(produktowych, sprzedaŜowych, dotycz
• Niezbędne narzędzia pracy 
• Coaching personalny 
• Dodatkowe benefity: karta multisport

Aplikacje zawierające CV i list motywac

www.eko-mm.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz 883)”.

 

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. działa na rynku odzysku i re
od 2002 roku i stale rozszerza zakres świadczonych usług dla przedsi

ściami i kierunkami rozwoju prowadzonej przez nas działalno
poszukujemy do współpracy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. sprzeda Ŝy 
Miejsce pracy: Warszawa 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku b ędzie odpowiedzialna za:  

Pozyskiwanie klientów w sektorze B2B 
Przygotowanie oferty handlowej, prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów handlowych

nad dedykowanymi projektami sprzedaŜowymi 
liwości sprzedaŜowych na rynku 

Monitorowanie potrzeb klientów 
Raportowanie wyników sprzedaŜy 

owania, zorientowania na efekty i wysokiej motywacji  
Inicjatywy w działaniu, umiejętności analitycznych 

ci patrzenia na pracę z perspektywy korzyści dla klienta 
ci negocjacyjnych, umiejętności przekonywania i perswazji 
ji komunikacyjnych oraz umiejętności budowania relacji biznesowych

Mile widziane zainteresowanie ochroną środowiska 

cy system premiowy, powiązany z efektami pracy 
Stałe podnoszenie kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i

owych, dotyczących przepisów prawa) 

Dodatkowe benefity: karta multisport 

ce CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: praca@e

 

mm.pl   www.facebook.com/ekocykl   www.ekocykl.org

klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz 883)”. 

 S.A. działa na rynku odzysku i recyklingu opakowań 
wiadczonych usług dla przedsiębiorców. 

przez nas działalności 

prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów handlowych 

ci budowania relacji biznesowych 

trznych i zewnętrznych 

 na adres: praca@ekocykl.org 

.org 

warzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  


