TO Z PEWNOŚCIĄ COŚ DLA CIEBIE:
REMBE® WZMACNIA SWÓJ ZESPÓŁ!
REMBE® GmbH Safety + Control już od ponad 40 lat należy do światowej czołówki w dziedzinie redukcji ciśnienia i bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego. Nasze produkty szczycą się oznaczeniem „Made in Germany” i są opracowywane i produkowane w mieście
Brilon w Sauerland. Działania sprzedażowe prowadzone są poprzez światową sieć własnych biur satelitarnych i przedstawicieli firmy.
Jako niezależna firma rodzinna rozwijamy się w stabilnym tempie. Naszymi klientami są liderzy rynku w dziedzinie produkcji
chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej, a także firmy z branży naftowej i gazowej, lotniczej oraz przetwórstwa drewna.
Personel REMBE® to komunikatywny międzynarodowy zespół zaangażowany w dążenie do sukcesu naszej firmy w rodzinnej
atmosferze.

W celu poszerzenia naszego zespołu obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

ZEWNĘTRZNY SPRZEDAWCA
działający w terenie dla polskiego regionu sprzedaży/obszaru bezpieczeństwa procesowego
Jeśli spełniasz poniższe kryteria:

Oferujemy:

• co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii lub zarządzania międzynarodowego z technicznym lub odpowiednim
doświadczeniem zawodowym

• najlepsze warunki sprzedaży:

• bogate doświadczenie techniczne i biznesowe
• bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego
w mowie i piśmie (znajomość innych języków jest dodatkowym
atutem)
• wysoki stopień automotywacji i udokumentowane
osiągnięcia w rozwoju w dziedzinie biznesu

• odpowiedzialne stanowisko o wysokim stopniu niezależności
• miejsce pracy z potencjałem do dalszego rozwoju
• płaską strukturę organizacji i krótkie ścieżki decyzyjne
• międzykulturową pracę zespołową
• atrakcyjny pakiet usług i elastyczne
modele harmonogramów pracy
• uznaną reputację w obszarze bezpieczeństwa procesowego

• czerpanie radości z pozyskiwania nowych klientów i
sprzedaży produktów wysokiej jakości

Jeśli potrafisz:
• niezależnie osiągać cele sprzedażowe
• profesjonalnie wspierać klientów
• postępować zgodnie z procesami sprzedaży, aby
osiągnąć cele firmy

Szukasz czegoś nowego? Chcesz poczynić kolejny krok w karierze
w rozwijającej się, międzynarodowej firmie? Jeśli tak, REMBE®
jest odpowiednim miejscem dla Ciebie!
Czekamy na zgłoszenia kandydatur!

• pracować w zespole w celu stymulowania rozwoju biznesu
• stosować sprzęt ochronny i od czasu do czasu przeprowadzać
wizyty w obiektach przemysłowych
• znaleźć motywację do działania i osiągania sukcesów oraz
masz pasję do swojej pracy
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