
 
 

 

 
W związku z rozwojem firmy do Działu Sprzedaży poszukujemy pracownika na stanowisko: 

 
 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
 

 
 

Twoje zadania: 
 kompleksowa realizacja zadań dotyczących organizacji dostaw produktów (opakowania 

szklane) dla klientów: przyjmowanie zamówień i prognoz, obsługa zamówień w systemie ERP, 
kontrola wysyłki, wystawianie faktur sprzedaży, przygotowanie kompletu dokumentów dla działu 
księgowości,  planowanie i zlecanie transferów miedzy magazynami  

 obsługa klientów krajowych i zagranicznych: przygotowywanie ofert handlowych, wstępne 
negocjacje w zakresie cen, prezentacje opakowań, 

 monitorowanie spływu należności, 

 przygotowywanie i wysyłka wzorów wyrobów, materiałów reklamowych i promocyjnych do 
klientów, 

 współpraca z innymi fabrykami Stoelzle w Europie, w zakresie potrzeb ilościowych danego 
asortymentu i dostaw, 

 przygotowywanie raportów  

 współpraca z innymi działami firmy w zakresie związanym z obsługą klienta: Działem 
Planowania, Kontroli Jakości, Działem finansowym, Logistyką  

 zapewnienie wysokiego standardu obsługi klienta i tworzenie pozytywnego wizerunku firmy  
 

 
Nasze oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe,  

 doświadczenie na podobnym stanowisku, w obsłudze klienta i administracji sprzedaży,  

 dobra znajomość j. francuskiego- wymóg konieczny,  

 mile widziana znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

 praktyczna wiedza w zakresie fakturowania sprzedaży,   

 bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, asertywność,  

 dobra znajomość pakietu MS Office 
 
 
Oferujemy: 

 pracę z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w obszarze produkcji i dekoracji szkła, 

 szkolenia rozwojowe i kursy językowe, 

 premie finansowe uzależnione od wyników, 

 prywatną opiekę medyczną (pakiet premium, finansowany przez pracodawcę dla wszystkich 
pracowników), 

 bogaty pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do żłobków  
i przedszkoli, pikniki rodzinne, Mikołajki), 

 bogaty pakiet sportowo-kulturalny (m.in. organizacja ferii dla dzieci, dofinansowanie biletów  
na wydarzenia sportowe), 

 nagrody jubileuszowe i premie świąteczne, 

 wysoka kultura pracy (lean, BHP) 
 
 

 
Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do przesłania CV, wraz z klauzulą RODO, zezwalającą  
na przetwarzanie danych osobowych na adres: praca@stoelzle.com, w temacie maila wpisując nazwę 
stanowiska.   
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.  
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