Encon-Koester (http://encon-koester.com/ ) jest wiodącym dystrybutorem robotów współpracujących. Zostaliśmy
wyróżnieni prestiżowym tytułem „Preffered Partner” przez światowego lidera - firmę Universal Robots
(https://www.universal-robots.com/ ). Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku oraz planom ekspansji poszukujemy
osób na stanowisko:

Inżynier Sprzedaży - robotyka
(województwa: Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprzedaż innowacyjnego produktu – roboty współpracujące
Pracę w najdynamiczniej rosnącym segmencie robotyki
Ciekawą pracę z klientami z różnych gałęzi przemysłu
Udział w szkoleniach technicznych i sprzedażowych
Narzędzia pracy – samochód służbowy, laptop, telefon
Pracę w zgranym i kreatywnym zespole
Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę lub B2B
Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i doświadczenia
Pakiet medyczny Medicover

Idealny Kandydat/Kandydatka to osoba, która:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiada wykształcenie wyższe (mile widziane wyższe techniczne lub ścisłe)
Łatwo nawiązuje kontakt
Buduje długoterminowe relacje
Jest odpowiedzialna i sumienna
Potrafi pracować samodzielnie i zarządzać swoim czasem
Posiada umiejętność pracy w zespole
Mile widziane min. roczne doświadczenie w sprzedaży B2B
Posiada prawo jazdy kat. B i jest gotowa do częstych podróży służbowych – warunek konieczny

Jak zaaplikować?
Prosimy wysyłać CV na adres praca@encon-koester.com z dopiskiem w tytule maila „Inżynier Sprzedaży - robotyka”

Prosimy o dołączenie klauzuli w CV:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Encon-Koester Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gagarina 4, KRS: 0000456731 dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
Brak powyższej zgody w przesłanej dokumentacji, skutkuje pominięciem Twojej kandydatury w procesie rekrutacji, wobec braku podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Ponadto informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Encon-Koester Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwiatkowskiego 4, KRS: 0000456731 t. Dane
osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. W związku z realizacją umowy Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane
odbiorcom zewnętrznym, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy, takim jak: księgowym, doradcom, dostawcom IT, kancelariom prawnym. Dane osobowe będą przetwarzane aż
do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż rok od zakończenia rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO/ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.

