
 
 

Fabryka Okien Szewpol plus Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gwizdaj k/Przeworska  

właściciel marki VILLERGRAN stolarka poszukuje osoby z terenu województwa podkarpackiego  
na stanowisko:  
 

Specjalista ds. sprzedaży eksportowej/ 
Export Manager 

 
Miejsce pracy: Gwizdaj, ul. Solarza 3, 37 – 200 Przeworsk 

 
 Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  

 Aktywny rozwój sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych 
 Inicjowanie działań mających na celu wzrost sprzedaży 
 Budowanie trwałych relacji biznesowych 
 Przyjmowanie zamówień, przygotowywanie ofert/wycen 
 Negocjowanie i ustalanie warunków współpracy z Klientami 
 Współpraca z działem przygotowania produkcji i nadzór nad realizacją zamówień klientów 
 Dbałość o wizerunek Fabryki oraz promocję produktów Firmowych 

 
Wymagania:  

 Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
 Biegła znajomość języka angielskiego (warunek konieczny) znajomość drugiego języka 

obcego będzie dodatkowym atutem 
 Znajomość specyfiki handlu zagranicznego i umów eksportowych 
 Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych 
 Silne zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów 
 Gotowość do odbycia szkolenia w siedzibie Fabryki 
 Gotowość do odbywania zagranicznych podróży służbowych 
 Samodzielność w poszukiwaniu klientów 
 Pasja do sprzedaży 
 Dobra znajomość pakietu MS Office 
 Prawo jazdy Kat. B oraz staż w prowadzeniu pojazdów samochodowych 

   
Zapewniamy: 

 Umowę o pracę 
 Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej 
 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań 
 Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego 
 Ubezpieczenie grupowe  
 Szkolenie w zakresie produktów firmowych, wykonywanych działań oraz programu Stolcad 

 
CV wraz z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na adres e-mail: r.gondek@villergran.pl  w tytule 
wpisując: Specjalista ds. sprzedaży eksportowej/ Export Manager 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie przez Fabrykę Okien Szewpol plus Sp. z o.o. Gwizdaj, ul. Solarza 3, 37 – 200 Przeworsk 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą         
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie     
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.          
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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