
 
 

TEK Sp. z o. o. 

www.tekpolska.pl 

 
Firma TEK Sp. z o.o. jest jednym z wiodących, europejskich producentów opakowań, 

przeznaczonych dla branży ogrodniczej. Jesteśmy właścicielem nowoczesnej drukarni 

offsetowej i obsługującego ją studia graficznego.  

Specjalista ds. Sprzedaży 
 

Miejsce pracy: Zielonki, Stare Babice k. Warszawy 

 

Opis stanowiska: 

• Opieka nad istniejącymi klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów 

• Doradztwo merytoryczne dla klientów 

• Prezentacje oraz sprzedaż produktów 

• Wykonywanie kalkulacji kosztowych i przygotowywanie ofert  handlowych 

• Negocjacje stawek z klientami 

• Prowadzenie dokumentacji w systemie 

• Nadzór nad procesem  realizacji zamówienia 

 Wymagania: 

• Wykształcenie poligraficzne 

• Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność  

• Prawo jazdy kat. B 

• Znajomość j. angielskiego lub niemieckiego 

Dodatkowym atutem będzie: 

• Doświadczenie w branży poligraficznej w  dziale sprzedaży 

Oferujemy: 

• Pewność zatrudnienia  w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze 

CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@tekpolska.pl 
 

Uprzejmie Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: 

 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TEK sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach przy moich danych 

osobowych na potrzeby uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji . Przyjmuję do 

http://www.tekpolska.pl/
mailto:rekrutacja@tekpolska.pl


wiadomości, że administratorem danych jest TEK sp. z o.o siedzibą w Zielonkach przy ul. Piaskowej 6, 

05-082 Zielonki, gm. Stare Babice (tel: +48 22 752 92 68, e-mail: rekrutacja@tekpolska.pl). Podane 

dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest 

dobrowolna zgoda, wyrażona przez wyraźne działanie, tj. przesłanie CV, której brak uniemożliwia 

uwzględnienia zgłoszonej kandydatury w procesie rekrutacji. Podane dane przetwarzane będą 

wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas dane będą przetwarzane do czasu 

wycofania zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego (do 25 

maja 2018 r. jest nim GIODO). Do podanych danych dostęp może uzyskać dostawca poczty służbowej 

oraz operator telekomunikacyjny, z usług których korzysta administrator.” 
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