Deftrans to polski producent wysokiej jakości
mebli łazienkowych i kuchennych. Fabryka powstała 20 lat temu nieopodal znanych w Polsce
obszarów „Natura 2000” oraz Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Obecnie zespół Deftrans
tworzy ponad 500 specjalistów oraz wykwalifikowanych pracowników, zarządzanych według
najlepszych europejskich standardów. Produkujemy 100 tysięcy sztuk mebli w skali miesiąca dla
odbiorców z ponad 30 krajów świata.

www.deftrans.com.pl
W związku z rozwojem poszukujemy ambitnych Osób do zespołu na stanowisko:

REFERENT DS. SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Wszewilki
CHCEMY, BYŚ RAZEM Z NAMI
BYŁ ODPOWIEDZIALNY/-A ZA:
• wyczerpujące odpowiadanie na zapytania klientów
dotyczących produktów oferowanych przez firmę
• mailowe odbieranie zamówień od klientów, rejestrowanie
oraz monitorowanie realizacji tych zamówień
• zachęcanie klientów do zakupu towarów
• ustalanie daty dostarczenia towaru do odbiorcy w oparciu o
kalendarz dostaw i produkcji obowiązujący w firmie
• kreowanie pozytywnego wizerunek firmy
• przygotowywanie niezbędnych analizy sprzedaży
• współpracowanie z działem handlowym

JEŚLI:
• lubisz pracę z ludźmi i chętnie nawiązujesz kontakty
• bieżąca współpraca z Klientami jest Twoją pasją
• masz optymistyczne podejście do świata i ludzi
• jesteś dobrze zorganizowany i stawiasz sobie wysoko
poprzeczkę
• wyróżnia Cię empatia, zaangażowanie i solidność

… Jesteś dla Nas idealnym Kandydatem - Dołącz do Nas !!!
ZA TWOJE ZAANGAŻOWANIE OFERUJEMY CI:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. wczasy pod
gruszą, bony świąteczne…)
• ambitna, rozwijająca i odpowiedzialna praca,

gwarantująca podnoszenie kompetencji oraz rozwój
zawodowy
• gwarantowany cykl szkoleń
• praca w kreatywnym zespole, który tworzy różnorodne
produkty na międzynarodowe rynki

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat stanowiska.
Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@deftrans.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

