
Od 20 lat zajmujemy się usługami aktywizacji, wsparcia i monitorowania sprzedaży. Jako 

członek Combera Group korzystamy z wiedzy i doświadczenia czołowych europejskich agencji 

marketingowych. Podstawą naszych rozwiązań jest outsourcing. 

 

Kończysz studia techniczne lub jesteś świeżo po licencjacie? 

Łatwo nawiązujesz kontakty? 

Wybierz  3M 

 

jednym z największych amerykańskich koncernów, prowadzącym zróżnicowaną działalność 

przemysłową, oferującym innowacyjne rozwiązania technologiczne. 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

INSIDE SALES REPRESENTATIVE 

Miejsce pracy: Warszawa, Nadarzyn 

 

Jesteś idealną osobą na to stanowisko, jeśli: 

 chcesz zacząć karierę od zdobycia doświadczenia w sprzedaży, 
 mówisz i piszesz poprawnie po polsku, masz dobrą dykcję, 

 umiesz uważnie słuchać, 

 potrafisz efektywnie zarządzać swoim czasem, nieobca Ci wielozadaniowość, 

 masz chęć do nauki i szybko się uczysz. 

Mile widziane: 

 znajomość języka angielskiego, 

 doświadczenie w sprzedaży/telesprzedaży, 

 znajomość systemów CRM. 

Do Twoich zadań będzie należało: 

 nawiązywanie relacji biznesowych z klientami poprzez rozmowy telefoniczne i email, 

 doradztwo w zakresie doboru odpowiednich produktów 3M, 

 prezentacja materiałów on-line klientom, 

 współpraca z partnerami 3M w celu pozyskiwania zamówień i finalizowania sprzedaży, 

 utrzymywanie i rozwijanie bazy danych klientów. 



Czekają na Ciebie: 

 zatrudnienie w formie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, bezpośrednio w 3M Poland,  
w siedzibie firmy w Kajetanach k/Warszawy, 

 możliwość własnego kształtowania kariery w ramach programów firmy 3M, również na 

stanowiskach produkcyjnych i badawczych 
 premia sprzedażowa w wysokości 33% wynagrodzenia zasadniczego, 

 karta Multisport, opieka medyczna, pracowniczy plan emerytalny, ubezpieczenie na życie, 

 laptop, telefon komórkowy. 

Praca w 3M to nie tylko wynagrodzenie, szkolenia czy benefity – to także 

niepowtarzalna kultura organizacyjna i atmosfera! 

 

 

Jesteś zainteresowany? Wyślij swoje CV 

 

rekrutacja@pmi.pl 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami, które w największym stopniu 

będą spełniać nasze oczekiwania. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 

 

http://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl?WT.mc_id=www.3m.pl
mailto:rekrutacja@pmi.pl

