
 
 
 

Muovitech Polska Sp.z o.o. 
MuoviTech, polsko-skandynawski lider w produkcji dolnych systemów zaislania pomp ciepła. Właściciel 

opatentowanego rozwiązania TurboCollector® dla geotermii oraz MuoviGarden® dla ogrodnictwa. Firma z 15-sto 
letnią tradycją w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych dla potrzeb płytkiej geotermii.  

Doradca handlowo-techniczny / Commercial and technical 
support 

Region: małopolskie 

Od Kandydata / Kandydatki oczekujemy 

 Aktywnego pozyskiwania nowych klientów 
 Podtrzymywania relacji z obecnymi klientami 
 Budowania relacji z nowymi klientami 
 Wsparcia technicznego klienta poprzez prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu oferowanych przez firmę 

technologii 
 Bieżącego raportowania pracy według standardów wyznaczonych przez pracodawcę 
 Dbanie o pozytywny wizerunek firmy  

Profil poszukiwanego Kandydata / Kandydatki 

 Kreatywny(a) i energiczny(a) 
 Komunikatywny(a) 
 Zaangażowany(a) w realizację wyznaczonych zadań 
 Skuteczny(a) w działaniu 
 Posiadający(a) udokumentowane doświadczenia w sprzedaży 
 Zorientowany(a) technicznie 
 Samodzielny(a), odpowiedzialny(a) i sumienny(a) 
 Biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie (warunek konieczny) 
 Nienaganny i profesjonalny wizerunek 
 Znajomość języka niemieckiego mile widziana 
 Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy 

 Zatrudnienie na umowę o pracę 
 Stałe, atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie plus prowizja oraz dodatkowe premie 
 Ciekawą i stabilną pracę w międzynarodowym zespole 
 Elastyczny czas pracy i dużą samodzielność 
 Miejsce pracy Polska i zagranica (EU) 
 Samochód służbowy oraz pozostałe narzędzia pracy do dyspozycji w godzinach jak i  poza godzinami pracy 
 Szkolenia gwarantujące rozwój zawodowy i osobisty 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

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 MuoviTech Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Niepołomice, ul. Wimmera 31, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest MuoviTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomice, ul. Wimmera 
31. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


