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OFERTA PRACY 

 
Stanowisko: Handlowiec w Dziale Eksportu  

Miejsce pracy:  Solec Kujawski  

 

Papiery Powlekane PASACO Sp. Z o.o. jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm 

województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

W związku z budową nowej inwestycji poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 Handlowiec w dziale eksportu 
 

Opis stanowiska: 

 Sprzedaż produktów firmy do obecnych klientów 

 Aktywne, samodzielne poszukiwanie nowych klientów, negocjowanie warunków współpracy 

 Osiąganie założonych planów sprzedażowych, realizacja strategii sprzedażowej firmy 

 Analiza możliwości rynkowych wybranych produktów firmy 

 Koordynacja pracy Asystenta handlowego 

 Budowanie oraz utrzymywanie trwałych i pozytywnych relacji z Klientami 

 Reprezentowanie firmy podczas wyjazdów służbowych oraz targów branżowych 

Wymagania: 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka hiszpańskiego lub 

francuskiego 

 Doświadczenie w sprzedaży zagranicznej 

 Doskonałe umiejętność organizacyjne i interpersonalne 

 Samodzielność, kreatywność, inicjatywa w działaniu 

 Gotowość do podróży służbowych 

 Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) 

 Pracę w międzynarodowym środowisku 

 Merytoryczne wsparcie zespołu 

 Atrakcyjny system wynagrodzeń, szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszania  dokumentów aplikacyjnych na adres: bkowalecka@pasaco.pl 

oraz mpihut@pasaco.pl  
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Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:  

 CV / życiorys; 

 list motywacyjny; 

 klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. 

o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883); 

 

Więcej informacji o firmie na: http://www.pasaco.pl. 
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