
W związku z rozwojem firmy CP Trade Sp. z o.o. poszukuje obecnie do swojego zespołu osoby na 
stanowisko: 

PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO-HANDLOWY 

Ми вже кілька років працевлаштовуємо громадян України в CP Trade. Ми пишаємося цією 
співпрацею і дуже цінуємо її. Запрошуємо до співпраці! W CP Trade od kilku lat zatrudniamy 
Obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni z tej współpracy i bardzo ją sobie cenimy. Ponownie zapraszamy 
do współpracy! 

Miejsce pracy: Katowice (biuro/praca zdalna, wyjazdy) 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, 

przygotowywanie ofert handlowych, realizowanie procesu sprzedaży oraz budowanie długotrwałych 

i satysfakcjonujących relacji z dotychczasowymi klientami firmy. 

 
Wymagania: 

• Minimum wykształcenie średnie (preferowana specjalność techniczna, w tym szczególnie 
z zakresu elektrotechniki i automatyki); 

• Prawo jazdy kat. B; 

• Doświadczenie w obsłudze klienta; 

• Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office; mile widziane doświadczenie w obsłudze 
programu magazynowo-księgowego;  

• Predyspozycji do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego (komunikatywność, 
wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, samodzielność i zaangażowanie, silna 
motywacja do pracy na tym stanowisku); 

• Umiejętność pracy w zespole. 

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego oraz doświadczenie 
na podobnym stanowisku. 

Mile widziani absolwenci szkół średnich technicznych i uczelni technicznych poszukujący pierwszej 
pracy. 

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

- zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę), 

- pracę w młodym, dynamicznym zespole, 

- możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@cptrade.pl W 
tytule w e-maila prosimy zamieścić: PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO-HANDLOWY 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

mailto:rekrutacja@cptrade.pl


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)) 

 


