
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lider w branżach: 
 

 Energia odnawialna - ogniwa fotogalwaniczne 

 Budowa sieci telekomunikacyjnych, systemów łączności 

 Systemy przeciwpożarowe, projektowanie, montaż – instalacja, serwis 

 Telewizja CCTV, monitoring przemysłowy, systemy kontroli dostępu, monitoring komunikacyjny 
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P.P.H.U „ZALFON ” Daniel Zalewski 

21-100 Lubartów, ul. Strefowa 19 

NIP 714-137-57-92  REGON: 432535755 

tel. 81 855 66 55, 81 855 11 81 

www.zalfon.pl 

info@zalfon.pl 

 

Do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko: 

Kreatywny Przedstawiciel Handlowy 

Zadania stanowiskowe: 

 Pozyskiwanie nowych klientów; 

 Utrzymywanie dobrych kontaktów z klientami; 

 Realizacja założonych strategii firmy, realizacja planów sprzedażowych,  

 Sporządzanie raportów z prowadzonej działalności; 

 Dbanie o dobry wizerunek firmy; 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie lub wyższe, wysoka kultura osobista, zdolności komunikacyjne i interpersonalne; 

 Znajomość technik sprzedaży i negocjacji; 

 Dobra organizacja pracy; 

 Umiejętność pracy pod presją czasu; 

 Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku; 

 Co najmniej dobra znajomość programów pakietu MS Office – w szczególności MS Excel i MS Word; 

 Prawo jazdy kat. B; 

 Sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę, bezkonfliktowość; 

 Znajomość języka angielskiego, płynnie w mowie i piśmie; 

Oferujemy: 

 Praca w stabilnej i nowoczesnej firmie, zatrudnienie na umowę o pracę; 

 Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego branża: ogniwa fotowoltaiczne, elektronika, obróbka metalu; 

 Atrakcyjny system wynagradzania, samochód służbowy, laptop; karta MultiSport; 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@zalfon.pl. W tytule maila 
proszę wpisać: KREATYWNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. 

 
Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera dane wykraczające poza wymagane Kodeksem Pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do CV dołącz 
klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach” Jeśli wyrażasz chęć wzięcia udziału 
w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski dołącz klauzulę o treści: „Wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski przez okres najbliższych 6 miesięcy” 
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