Poszukiwany!!!
Asystent doradcy handlowo-technicznego
w branży kosmetycznej
Kim jesteśmy?
Naturallia Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją surowców do produkcji kosmetyków wśród
producentów w Polsce. Nasze surowce głównie pochodzą z Francji, ale współpracujemy także z
Wielką Brytanią, Niemcami, Japonią. Działamy na rynku już ponad 10 lat – chciałbyś/abyś do nas
dołączyć?
Czym zajmuje się asystent doradcy handlowotechnicznego?
•

Wyszykuje informacje techniczne celem odpowiedzi
na zapytania klientów

•

Organizuje spotkania w siedzibie u klientów

•

Przygotowuje prezentacje marketingowe- na
spotkania z klientami i do promocji surowców

•

Przygotowuje newslettery

•

Okazjonalnie organizuje szkolenia dla klientów

•

Organizuje i monitoruje wysyłkę próbek do klientów

•

Nasze oczekiwania:


Wykształcenie wyższe kierunkowe - biologia,
chemia, biotechnologia, pokrewne



Dobra znajomość języka angielskiego w mowie
oraz piśmie - warunek konieczny (umiejętność
zostanie zweryfikowana na rozmowie)



Wysoka kultura osobista i biznesowa postawa



Umiejętność logicznego myślenia, samodzielnej
organizacji pracy i wielozadaniowość

Zamawia próbki surowców u dostawców



Bardzo dobra znajomość komputera i MS Office

•

Przygotowuje oferty cenowe dla klientów



•

Edytuje i wysyła dokumenty surowców do klientów

Doskonałe umiejętności komunikowania się i
przekazywania informacji

•

Sporządza, segreguje i przechowuje dokumentację



•

Dba o pozyskiwanie dokumentów od dostawców

•

Prowadzi i przełącza rozmowy telefoniczne (również
w języku angielskim)

Mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku, ale jeszcze milej odbieramy osoby
zainteresowane branżą



Prawo jazdy kategorii B

•

Zaopatruje biuro

•

Dba o sprawne funkcjonowanie biura, w tym o
współpracę z dostawcami

Oferujemy:


Zatrudnienie na korzystnych warunkach



Pracę i rozwój w międzynarodowym środowisku i
w młodym zespole zorientowanym na relacje
międzyludzkie



Duże możliwości rozwoju zawodowego
dostosowane do talentów pracownika

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@naturallia.pl
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i kolejnych rekrutacji prowadzonych przez firmę Naturallia Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu przy
ul. Nysańskiej 9/6, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz do potrzeb
dalszej rekrutacji prowadzonej prze firmę Naturallia Sp. z o.o. ”

