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Jesteśmy jednym z aktywnych graczy na rynku z branży motoryzacyjnej i lotniskowej. 
Główną gałęzią działalności spółki jest produkcja i sprzedaż specjalistycznych maszyn 
oraz urządzeń wykorzystywanych w lotnictwie dla naziemnej obsługi statków 
powietrznych. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno firmy z terytorium Europy, 
Bliskiego Wschodu i krajów byłego Związku Radzieckiego. Obecnie poszukujemy 
pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. sprzedaży.  

 
Opis stanowiska: 
 
 Realizacja personalnych celów sprzedażowych i marżowych, 
 Aktywne poszukiwanie nowych klientów na rynkach wewnętrznych i zagranicznych,  
 Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji biznesowych z nowymi i 

dotychczasowymi klientami, budowanie ofert zgodnie z potrzebami klienta, doradztwo w 
zakresie oferowanych produktów, 

 Monitorowanie rynku. 

Wymagania: 
 

• Mile widziane doświadczenia zawodowe w zakresie sprzedaży międzynarodowej B2B w 
zakresie sprzedaży środków produkcji, maszyn, urządzeń. 
• Doświadczenie w realizacji projektów długoterminowych (Project management). 
• Znajomość procedur przetargowych.  
• Znajomość Microsoft Office, w szczególności: MsProject, Excel, Outlook, PowerPoint. 
• Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, przygotowywania i realizacji kontraktów. 
• Biegła znajomość technicznego języka angielskiego. 
• Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.  
• Prawo jazdy kat. B. 
• Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów zagranicznych. 

Oferujemy: 

 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz narzędzia niezbędne do wykonywania powyższych 
zadań. 

 Ambitną i pełną wyzwań pracę w organizacji będącej jednym z wiodących graczy na rynku. 
 Możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w dynamicznie 

działającej, międzynarodowej firmie. 

Prosimy o przesyłanie CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych na adres 
admin1@aero-gse.com, w tytule podając numer referencyjny „WOSP sales 090916”. Uprzejmie 
informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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