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

W związku z dynamicznym rozwojem  
poszukujemy otwartych i pozytywnych osób  
na stanowisko: 

EXPORT MANAGER (z językiem niemieckim)
Miejsce pracy: Milicz

CZYM BĘDZIE ZAJMOWAĆ SIĘ OSOBA  
NA TYM STANOWISKU: OCZEKUJEMY:

• aktywnym i samodzielnym pozyskiwaniem nowych  
odbiorców na rynkach zagranicznych, 
• kształtowaniem warunków handlowych i  
logistycznych podczas negocjacji z klientem, 
• utrzymywaniem długofalowych, pozytywnych relacji  
z klientami zagranicznymi, 
• współpracą z działem produkcji i logistyki w zakresie  
realizacji zamówień klientów, 
• udziałem w targach i wystawach branżowych. 

• bardzo dobrej znajomości j. niemieckiego - warunek  
konieczny (znajomość języka angielskiego będzie  
dodatkowym atutem), 
• gotowości do kilku wjazdów zagranicznych w  
miesiącu - obszar Europy Zachodniej i Południowej.  
Najważniejsze kierunki: Niemcy, Wielka Brytania,  
Francja, Holandia, Belgia, Skandynawia, Węgry, Rumunia, 
• gotowości do odbycia 3-miesięcznego szkolenia w  
siedzibie firmy w Miliczu,  
• samodzielności w poszukiwaniu klientów, 
• znajomości zasad handlu zagranicznego, 
• pasji do sprzedaży i podróżowania, 
• wysokich kompetencji negocjacyjnych oraz  
komunikacyjnych, 
• doświadczenia z klientem B2B, 
• dobrej znajomości pakietu MS Office. 

MY OFERUJEMY:

• bardzo ciekawą pracę w nowoczesnym środowisku przemysłowym, wykorzystującym najnowsze technologie, 
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  
• wynagrodzenie składające się z części podstawowej oraz premii wynikowej,  
• niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy po okresie szkolenia), 
• możliwość udostępnienia mieszkania służbowego, 
• w późniejszym okresie możliwość pracy w trybie home-office przez część dni w tygodniu pracy. 

 DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@deftrans.com.pl.  
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  
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.)" 

www.deftrans.com.pl


