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NAVITOR POLAND Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów bagażowych: walizek, toreb i plecaków 
marek National Geographic, Saxoline, Skechers. Biuro mieści się w Markach, 1 km od Centrum Handlowego M1. 
W związku z sukcesywnym poszerzaniem bazy klientów poszukujemy osoby na stanowisko  

 

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 
 

Opis stanowiska: 

Osoba na tym stanowisku zajmuje się realizacją rozwoju działu sprzedaży, w tym pozyskiwaniem nowych 
odbiorców, realizacją planu sprzedaży i utrzymywaniem kontaktów z Klientami. Praca wykonywana jest w biurze 
firmy w Markach, osoba na tym stanowisku współpracuje i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Handlowemu. 

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: 

 Rozwój sprzedaży: podejmowanie działań w celu pozyskania nowych odbiorców i zwiększania wielkości 
sprzedaży, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych 

 Sprzedaż/zarządzanie sprzedażą: realizacja celów sprzedażowych, monitorowanie planów sprzedaży, 
kontakt telefoniczny z Klientami, realizacja zamówień od Klientów, obsługa posprzedażowa sprzedaży 

 

Oczekujemy: 

 Doświadczenia na podobnym stanowisku z zakresu obsługi sprzedażowej 
 Wysokich kompetencji z obszaru obsługi klienta i sprzedaży 
 Wysokich umiejętności komunikacyjnych 
 Dobrej organizacji czasu pracy, samodzielności  

 

Oferujemy: 

 Stabilną pracę w godzinach 8-16 
 Pracę dla rozwijającej się marki 
 Przyjazne środowisko pracy w niewielkim zespole 
 Autonomię działania przy jednoczesnym wsparciu przełożonego 

 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres info@navitor.pl 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez NAVITOR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w 
Markach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. 


