
 

Bank Danych o Inżynierach 

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42  

T 022 572 78 00  W www.bdi.com.pl  

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).” 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl 
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 25 lat 

aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy 

pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy 

inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

 

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

 

Starszy Inżynier Aplikacji 
nr ref. 8864 

(oferta ważna do 07.04.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Europejski lider technologii łączenia. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 3-5 lat doświadczenia w sprzedaży 

 znajomość procesów nitowania 

 umiejętność rozwiązywania problemów 

 znajomość produktów z dziedziny technologii łączenia 

 biegła znajomość języka angielskiego 

 otwartość na pracę w międzynarodowej organizacji 

 elastyczność 

 gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Danii, Szwecji, Słowacji, Czech i Polski 

 prawo jazdy kat. B 
 

Zakres obowiązków: 

 prowadzenie działań sprzedażowych, doradztwa technicznego na temat produktów związanych z technologią 

nitowania  

 poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów poprzez odpowiednie przedstawienie rozwiązań jakie dają 

produkty firmy 

 wspomaganie rozwoju obecnych klientów poprzez zachęcanie do skorzystania z szerokiej gamy produktów jakie 

są zawarte w ofercie 

 aktywne rozwijanie i zarządzanie listy potencjalnych klientów poprzez uzupełnianie sieci, poszukiwania 

internetowe, docieranie do poleconych klientów, wskazówki, zaangażowanie społeczne i inne innowacyjne 

sposoby rozwoju biznesowego 

 budowanie relacji z osobami decyzyjnymi wśród kluczowych klientów 

 posiadanie wybranych potencjalnie kluczowych klientów dla określonych marek 

 podróżowanie, koordynowanie, negocjowanie i zamykanie projektów na terenie Europy Wschodniej i Północnej 

 ścisła współpraca z głównymi dostawcami i innymi osobami, które rozwijają działalność firmy 

 zbieranie i dostarczanie informacji rynkowych, oraz analiza ofert firm konkurencyjnych 

 wprowadzanie i przedstawianie nowych rozwiązań 

 współpraca z jednostkami na terenie Północnej/Wschodniej Europy i dbanie o realizacje celów sprzedażowych i 

wydajność 

 określenie budżetu sprzedażowego we współpracy z zagranicznymi oddziałami firmy zapewnienie wsparcia i 

rozwoju dla innych członków zespołu sprzedażowego tworzenie sprawozdań na temat rozwoju biznesowego 

produktu, aktywności oraz wyników 

 kalkulacja cenowa projektów 
 

Firma oferuje: 

 praca w dużej międzynarodowej firmie 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 roczny bonus za realizacje celów sprzedażowych 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 dowolne, home office 
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