PLASTWIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2
tel. 067 284 07 40 / 283 05 02
e-mail: rekrutacja@plastwil.pl
Poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko:
Dyrektor Eksportu
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

Twoje zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Współtworzenie i realizacja globalnej strategii eksportu,
Stworzenie globalnego planu marketingowego dla rynków docelowych,
Definiowanie i dążenie do realizacji kluczowych czynników sukcesu na rynkach docelowych,
Rozwijanie istniejących już sieci sprzedaży oraz budowanie nowych kanałów dystrybucji,
Identyfikacja nowych projektów w zakresie infrastruktury kolejowej na rynkach docelowych,
Nadzór nad realizacją działań sprzedażowych na podległych rynkach,
Negocjowanie warunków sprzedaży,
Monitorowanie i analiza działań konkurencji,
Zarządzanie zespołem pracowników.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego, mile widziane w zakresie sprzedaży i marketingu lub handlu międzynarodowego,
bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, mile widziana znajomość języka francuskiego lub\i hiszpańskiego,
doświadczenie w samodzielnym budowaniu i zarzadzaniu obszarem eksportu w segmencie B2B, najchętniej w
branży dóbr inwestycyjnych, poparte konkretnymi sukcesami,
doświadczenia w zarządzaniu podległym zespołem oraz siecią międzynarodowych agentów,
wysokiej orientacji na wyniki, kreatywności, dobrej organizacji pracy,
mile widzialne doświadczenie na rynkach arabskich oraz rozwijających się (Afryka, Azja, Ameryka Południowa),
dyspozycyjność w związku z wyjazdami zagranicznymi.
gotowość wzięcia odpowiedzialności za osiągane wyniki sprzedażowe (tak ilościowe jak i jakościowe)
komunikatywność

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub B2B w dynamicznie rozwijającej i rosnącej firmie –
stawiamy na długoterminową współpracę,
Unikalną szansę na udział i realny wpływ w unikalnym i strategicznym projekcie globalnej ekspansji na
rozwijającym się dynamicznie rynku infrastruktury kolejowej,
Pracę w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku,
Udział w międzynarodowych konferencjach i targach,
Przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole,
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.
Wybranej osobie oferujemy możliwość awansu.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@plastwil.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Klikając
w przycisk „Aplikuj”,lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wierzbowa 2 64-850 Ujście , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie

przez Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wierzbowa 2 64-850 Ujście danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@plastwil.pl.

