
Naszą pasją jest smak. Dołącz do nas
Grupa Tarczyński - jesteśmy wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich Premium w Polsce. 
Naszą siłą jest smak i pasja, z którą pracujemy. Stawiamy na rozwój i ciągłe doskonalenie. Grupa 
Tarczyński to już ponad 1200 osób, które każdego dnia dzielą się swoją wiedzą, energią i 
zaangażowaniem, aby dodać smaku w życiu naszych klientów.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Ujeźdźcu Małym na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy

Opis stanowiska:
- obsługa Naszych Klientów w tzw. rynku tradycyjnym
- nadzorowanie akcji promocyjnych i realizacji planów sprzedaży
- monitorowanie lokalnego rynku
- dbanie o utrzymanie standardów merchandisingowych;
- sporządzanie raportów i rozliczeń związanych z wykonywaną pracą.

Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku w branży FMCG
- znajomość rynku handlu detalicznego oraz sieci lokalnych w regionie
- czynne prawo jazdy kat. B
- biegłość w obsłudze systemów informatycznych wspierających prace handlowca
- wysokie kompetencje sprzedażowe
- łatwość w nawiązywaniu relacji
- wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością
- wykształcenie minimum średnie

Oferujemy:
pracę w oparciu o dużą gamę, stale dostępnych produktów, w której wiodącą rolę pełnią produkty premium
zatrudnienie w nowoczesnej oraz stale rozwijającej się firmie w ramach umowy o pracę
wynagrodzenie uzupełnione o premię przyznawaną za realizację celów sprzedażowych
narzędzia pracy – samochód, iPad, telefon służbowy
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym i przyjaznym zespole
pakiet świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, bony świąteczne).

Aplikuj: hr@tarczynski.pl

Niniejszym przyjmuję do wiadomości iż: Administratorem moich danych osobowych jest Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica. Inspektorem Ochrony Danych w Tarczyński S.A. jest Pan 
Michał Pawlak, mail: mipawlak@tarczynski.pl Moje dane osobowe przetwarzane będą w rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda dotyczy również rekrutacji na inne 
stanowiska, dla których Tarczyński S.A. uruchomi proces rekrutacji w przyszłości. Odbiorcą moich danych osobowych będą Pracownicy Tarczyński S.A.. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego i organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia 
rekrutacji w której rozpatrywana będzie moja kandydatura. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Posiadam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Tym samym, Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica, moich danych osobowych podanych do obsłużenia procesu rekrutacji w celu i zakresie 
niezbędnym do jego realizacji.
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