
W związku z rozwojem firmy CP Trade Łódź Sp. z o.o. poszukuje obecnie do swojego 

zespołu osoby na stanowisko  

Specjalista ds. Obsługi Klienta (Automatyka 
Przemysłowa) 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za budowanie pozytywnych 
relacji i rozwój współpracy z klientami firmy, realizację polityki sprzedażowej w branży przemysłowej. 

 
Wymagania: 

 Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane techniczne, specjalność z zakresu 
elektrotechniki i/lub automatyki będzie dodatkowym atutem); 

 Dobra znajomości obsługi komputera i podstawowej obsługi programów MS Office; 

 Znajomość języka angielskiego – mile widziana; 

 Gotowości do rozwoju i przyswajania wiedzy z zakresu oferowanych technologii; 

 Predyspozycje do pracy w zespole; 

 Umiejętności nawiązywania kontaktów oraz budowania długofalowych, pozytywnych relacji 
biznesowych z klientami; 

 Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy; 

 Prawo jazdy kategorii B.  

Mile widziani absolwenci Politechniki lub studenci ostatnich lat, poszukujący pierwszej pracy.  

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

 Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

 Atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie podstawowe plus przejrzysty system premiowy.  
Dodatkowe benefity np. karta Multistport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna; 

 Pracę w młodym, ambitnym zespole, dynamicznie rozwijającej się firmy; 

 Kompleksowe przygotowanie do Pracy na proponowanym stanowisku; 

 Możliwość udziału w szkoleniach produktowych z zakresu Automatyki Przemysłowej;  

 Możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju zawodowego.  

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 
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)).” 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@cptrade.pl W 

tytule w e-maila prosimy zamieścić: Specjalista ds. Obsługi Klienta 

 

 


