
Menadżer Działu Exportu
(Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy)

Twój zakres obowiązków

• Tworzenie i rozwijanie struktury handlowej na podległym terenie (Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy);

• Planowanie i kształtowanie rozwoju dystrybucji i sprzedaży na rynkach eksportowych; 

• Zapewnienie efektywnego wprowadzania na rynek zagraniczny pełnej oferty produktów Firmy;

• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów eksportowych;

• Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami;

• Negocjowanie warunków współpracy z kluczowymi kontrahentami;

• Przygotowywanie raportów i analizowanie danych w celu zwiększenia efektywności działania.

RYBARZOWICE, śląskie Min. 3 letnie doświadczenie

Pełen etat

Szkolenia, kursy

Umowa o pracę, B2B

Podróże służbowe

Samochód służbowy

Prywatna opieka medyczna

Możliwość rozwoju

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:



BLACHDOM PLUS GŁUC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

O nas

Blachdom Plus Głuc S.K.A. jest polską, rodzinną firmą istniejącą od 2001 r. Początki działalności to dystrybucja blaszanych 
pokryć dachowych i elewacyjnych, systemów rynnowych, okien i membran dachowych oraz innych akcesoriów związanych 
z konstrukcją dachów. Doświadczenie uzyskane na tym polu jak i dalsza chęć rozwoju, pomogły w podjęciu decyzji 
o rozpoczęciu własnej produkcji wyrobów blaszanych. Od 2006 r. w firmie funkcjonuje nowoczesny, wybudowany od podst-
aw zakład produkcyjny w Rybarzowicach k/ Bielska-Białej, gdzie obecnie wytwarzanych jest 6 profili blach dachówkowych, 
panele dachowe „na rąbek” oraz 5 profili blach trapezowych. Park maszynowy uzupełniają maszyny przeznaczone do cięcia 
wyrobów płaskich na arkusze oraz taśmy. Dopełnieniem tego są maszyny służące do produkcji elementów wykończenio-
wych z blachy (obróbki blacharskie).

Osoby zainteresowane pracą proszę o przesłanie CV na adres 

kadry@blachdomplus.pl 

wraz z dołączeniem klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl-
enia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Nasze wymagania

• Min. 3 letnie doświadczenie w tworzeniu struktur sprzedażowych na rynkach zagranicznych w branży 

budowlanej lub pokrewnej;

• Umiejętności praktyczne w prowadzeniu negocjacji handlowych, pozyskiwanie nowych kontrahentów;

• Doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność priorytetyzacji zadań oraz dążenie do realizacji celów;

• Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych;

• Opracowanie strategii i planu działań dla kluczowych klientów firmy;

• Przygotowywanie ofert handlowych;

• Przygotowywanie umów i kontrola ich realizacji;

• Zarządzanie materiałami reklamowymi;

• Współpraca z poszczególnymi działami firmy w celu koordynacji opieki nad klientem;

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

• Znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego lub/i węgierskiego umożliwiająca swobodną komunikację;

• Znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;

• Czynne prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

• Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;

• Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz osiąganych rezultatów;

• Samochód do odbywania podróży służbowych;

• Dobrą atmosferę pracy i integrację z zespołem;

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;

• Prywatną opiekę medyczną;

• Możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia oraz programu Multisport;

• Dofinansowanie szkoleń i kursów;

• Czynny udział w kształtowaniu wizji rozwoju firmy.

PRODUCENT BLACH DACHOWYCH
43-378 RYBARZOWICE, UL. ŻYWIECKA 873


