
 

 

 
GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz 

użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas, że nie wystarczy być – należy przede 

wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

Poszukujemy kompetentnej osoby na stanowisko: 

Kierownik Sprzedaży – Region Północno - Wschodni 
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie 

 

Zakres obowiązków: 

• Realizowanie planu sprzedaży w przydzielonym zakresie 

• Pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów 

• Współpraca z dystrybutorami oraz inwestorami, firmami wykonawczymi i projektantami  
w celu zwiększenia sprzedaży wyrobów 

• Marketingowy monitoring powierzonego rynku 

• Inicjowanie działań szkoleniowo-promocyjnych 

• Współpraca z innymi działami 
 

Wymagania: 
• Wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomiczne, techniczne, handlowe, itp.) 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość branży wyrobów budowlanych 

• Prawo jazdy kat. B 

• Dobra znajomość języka angielskiego 

• Znajomość obsługi Pakietu MS Office 

• Bardzo dobra organizacja pracy 

• Znajomość technik sprzedaży 

• Gotowość do częstych wyjazdów 

• Dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres 

 

Oferujemy: 
• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Niezbędne narzędzia do pracy 

• Pracę w spółce o ugruntowanej pozycji na runku 

• Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie: bkozak@gamrat.com.pl 
      

mailto:bkozak@gamrat.com.pl


Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 
Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu 
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa 
dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej zgody 
uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji).  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych                        
w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się                               
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 
skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę 
Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji). 


