
 

Aplikuj na ofertę poprzez stronę www.bdi.com.pl. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Zgodnie z RODO, bez 
wyrażenia dodatkowej zgody dane nie są nikomu przekazywane. Zarejestruj i swobodnie zarządzaj swoimi danymi. BDI już od ponad 25 lat 

aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów. Dołącz 

do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

Tu nas znajdziesz: Bank Danych o Inżynierach 

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/42  

T 022 572 78 00  W www.bdi.com.pl    
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Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

Pracownik 

ds. Wsparcia Sprzedaży 
 

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: 

 wykształcenie techniczne ew. student studiów technicznych (inżynierskich/magisterskich) o 

kierunku mechatronika, budowa maszyn lub pokrewny profil 

 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 cen 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: 

 umowa zlecenie z perspektywą zmiany na umowę o pracę (po około roku) 

 intensywne szkolenia produktowe i SAP oraz prawidłowa obsługa klienta 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 uczestnictwo w szkoleniach językowych (j. angielski biznesowy i rosyjski) 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa 
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