AFT Sp. z o.o. to prywatna firma inżynierska, wyspecjalizowana w doborze i produkcji armatury oraz
pomp dla instalacji przemysłowych i komunalnych. Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie
i działamy na terenie całej Polski. Od zawsze kierujemy się dbałością o najwyższe standardy obsługi
klientów. Współpracujemy ze cenionymi i znanymi w Europie dostawcami zaworów regulacyjnych
i odcinających, pomp dla instalacji przemysłowych i komunalnych. W ciągu wielu lat naszego działania
zbudowaliśmy szeroką bazę stałych odbiorców z następujących branż przemysłu: energetycznej,
chemicznej, petrochemicznej, wodnej oraz żywnościowej.

Przedstawiciel Handlowy / Inżynier Sprzedaży
Regiony: dolnośląski / wielkopolski / pomorski
Nr ref. PH/08/2018/
Do obowiązków Przedstawiciela Handlowego należeć będą:
− aktywne poszerzanie rynków zbytu w podległym regionie;
− rozpoznawanie potrzeb klienta i doradztwo techniczne, w zakresie stosowania oferowanych
produktów;
− przeprowadzanie prezentacji produktowych;
− budowanie długoterminowych relacji z klientami i promowanie dobrego wizerunku firmy;
− bieżąca współpraca z Menadżerem Produktu;
− obserwowanie sytuacji rynkowej i działań konkurencji;
− realizowanie planów sprzedaży.
Zatrudnionej osobie oferujemy:
− pracę w doświadczonym i ambitnym zespole;
− zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
− samodzielność w działaniu;
− atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy oraz prowizji uzależnionej od osiąganych
efektów;
− podstawowe narzędzia pracy tj. samochód służbowy, laptop, telefon;
− gwarantujemy rozwój osobisty oraz pakiet szkoleń;

Od kandydatów oczekujemy:
− wykształcenia wyższego (preferowane techniczne z zakresu mechaniki lub pokrewnych);
− kilkuletniego doświadczenia w sprzedaży produktów technicznych na rynku B2B, które
stosowane są w instalacjach przemysłowych i/lub komunalnych;
− mile widziane jest doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi;
− dyspozycyjności i gotowości do podróży służbowych;
− prawa jazdy kat. B;
− kreatywności, otwartości na nowe kontakty osobiste, samodyscypliny i zaangażowania.

W CV proszę o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez AFT Spółka z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
Informujemy, że Administratorem danych jest AFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 76. We wszystkich
sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem
Państwa danych, kontakt: info@aft.pl
Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez AFT na podstawie zgody, której Państwo udzielili (podstawa prawna
przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. a RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Cel przetwarzania oraz okres retencji: - realizacja procesu rekrutacji (retencja: do zakończenia procesu rekrutacji bądź do
czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie info@aft.pl
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

