Nasiona warzyw
OGŁOSZENIE
O PRACĘ

Firma Rol-Spec wyłączny przedstawiciel
na terytorium Polski
firm NONGWOOwww.rolspec.pl
BIO oraz NOVISEM BV

TWÓJ WYBÓR - TWÓJ SUKCES

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Przedstawiciel regionalny – rejon Polski Centralnej i północnej
Zakres obowiązków:

Mile widziane:

●
●
●
●
●
●

* Odmiana w testach

● doświadczenie w sprzedaży ogrodniczej
● zarządzanie regionem
● wykształcenie min. średnie ogrodnicze
● kompleksowa obsługa klienta,
● wykształcenie lub doświadczenie
w tym wdrażanie nowych produktów
w zakresie biologicznej ochrony roślin
● kontakt z hurtowniami i sklepami,
● kontakt z kluczowymi klientami
Oferujemy:
w regionie
● wprowadzanie nowych koncepcji
● pracę w rodzinnej firmie z wieloletnim
• KAPUSTA BIAŁA: Star Ball F1, Gaja F1, Odyssey F1
sprzedaży
doświadczeniem
• KAPUSTA PEKIŃSKA: Eva
F1, Krak King F1w branży ogrodniczej
● umowę o pracę
● uczestnictwo w targach
regionalnych
• BROKUŁ:
Grand Prix F1
● F1,
dogodne
godziny
pracy F1
● promowanie nowych• odmian
itp. White Pearl
KALAFIOR:
(08CF651)*
Alabaster
możliwość
rozwoju Pink Heart F1
• POMIDOR MALINOWY:●Pink
Top F1, (10T105)*
• POMIDOR: (08T328) Eclipse F1
Wymagania:
• PAPRYKA: Silver Star F1, (09SPE4765)*
Silverpracy:
Bell F1
Miejsce
● umiejętności sprzedażowe
• OGÓREK GRUNTOWY: (08CU6158)* Aristocrat F1
●
praca
terenowa
wymagająca
dużej
● komunikatywność oraz
umiejętność
• I INNE na stronie www.rolspec.pl
dyspozycyjności NOWOŚĆ
budowania relacji z klientem
dobra organizacja pracy
Informacje uprawowe:
Piotr Zawada, tel.: 601 888 922, piotr.zawada1@gmail.com,
chęć uczenia się
Renata Zawada, tel.: 12 422 49 68, 501
005
235, r.zawada@poczta.fm
Jeśli
chcesz
dołączyć
język angielski min. komunikatywny
31-048 Kraków, ul. Bogusławskiego 3/5A
do
naszego
zespołu,
znajomość branży ogrodniczej
wysoka kultura osobista
prześlij swój list motywacyjny i CV
prawo jazdy kat. B
na adres: piotr.zawada1@gmail.com

Firma Rol-Spec powstała w 1997 r. Początkowo zajmowała się dystrybucją
biologicznych preparatów do ochrony roślin, z firmy Koppert. Z czasem
rozszerzała swoją ofertę o inne produkty dla ogrodników oraz ewoluowała
w kierunku doradztwa uprawowego.

www.rolspec.pl

