CP Trade Energia i Gaz Sp. z o.o.
CP Trade Energia i Gaz Sp. z o.o. jest uznanym polskim dostawcą rozwiązań i urządzeń dla przemysłu
energetycznego, wydobycia, przesyłu oraz magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego. CP Trade
Energia i Gaz Sp. z o.o jest spółką wchodzącą w skład Grupy Handlowej CP Trade. Mocnym atutem
Grupy Handlowej CP Trade jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra. Stawiamy na ludzi
ambitnych, chcących na dłużej związać się z branżą automatyki przemysłowej, a także rozwijać się i
wykorzystywać swoją wiedzę w handlu, logistyce i doradztwie dla naszych Klientów.
W związku z rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA W DZIALE ZAKUPÓW I REALIZACJI
INWESTYCJI
Miejsce pracy: Kraków lub Tarnów
Region: małopolski

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kompleksową obsługę klientów firmy w
zakresie: przygotowywanie ofert, realizacja zamówień dla klientów, realizacja procesu sprzedaży,
doradztwo techniczne dla klientów, udział w negocjacjach handlowych, pozyskiwanie nowych
klientów i tworzenie nowych kanałów sprzedaży.

Wymagania:
- wykształcenie techniczne (preferowana specjalizacja z zakresu inżynierii gazowniczej),
- znajomość j. angielskiego,
- mile widziana znajomość zagadnień branży AKPiA i rynku gazowego w Polsce,
- predyspozycje i motywacja do pracy w kontakcie z klientem,
- dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, przedsiębiorczość,
- dyspozycyjność.

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 i list motywacyjny) na adres:
rekrutacja@cptrade.pl W tytule w e-maila prosimy zamieścić: MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI
KLIENTA W BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
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 rekrutacyjnego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z
późniejszymi zmianami)”.

