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Oferta pracy na stanowisko: 

Doradca techniczno - handlowy na terenie Polski północno - zachodniej  

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika z aspiracjami, znającego specyfikę 

handlu, który jest obecnie zatrudniony w firmie z sektora Agro lub pokrewnej. Ewentualnie 

ambitną osobę która chcę podjąć pracę w jednej z europejskich firm nasiennych oraz chcącą 

posiąść tajniki branży Agro oraz Nasiennej.  

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA: 

 aktywne pozyskiwanie, obsługa i kontynuowanie relacji z klientami 

 dbanie o relacje oraz wizerunek marki na lokalnym rynku 

 pomoc klientowi w doborze odpowiednich rozwiązań agrotechnicznych 

 analiza rynku nasiennego  

 realizacja planów sprzedażowych 

 udział w szkoleniach dla klientów firmy 

 wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego 

 terminowe i rzetelne raportowanie do przełożonego 

 poszukiwanie skutecznych metod sprzedaży produktów z oferty firmy 

WYMAGANIA: 

Od Kandydatów oczekujemy: co najmniej średniego wykształcenia, znajomości i 

umiejętności obsługi Pakietu Microsoft Office, komunikatywnej znajomości języka 

angielskiego, doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach (mile widziane 

doświadczenie w branży AGRO), zdyscyplinowania, zaangażowania i lojalności wobec 

pracodawcy. Wymagana znajomość rynku lokalnego i Agro jak również czynne prawo jazdy 

kat. B. oraz zamieszkania na wskazanym terenie. 

 

FIRMA OFERUJE: 

 zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej oraz pracę w 

doświadczonym, dynamicznym zespole 
 samochód służbowy oraz inne niezbędne narzędzia do pracy 
 wynagrodzenie podstawowe + system premiowy 
 przyjazną atmosferę w pracy 

 szkolenia specjalistyczne 

Aplikację (CV + list motywacyjny ) prosimy przesłać na adres email: 
michal.waranica@oseva.pl. Nadmieniamy iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Prosimy dodać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 
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