
 

 

Międzynarodowa Grupa Kapitałowa Rawlplug od blisko stu lat jest jednym z czołowych producentów zamocowań w Europie  
i na świecie. W 13 spółkach, na 4 kontynentach Grupa Rawlplug zatrudnia ponad 1900 pracowników. 

Nasze portfolio produktowe zawiera blisko 30 000 indeksów i obejmuje najwyższej jakości mechaniczne elementy złączne,  
wyroby gwintowane, kotwy wklejane, wiertła, piły tarczowe oraz narzędzia i elektronarzędzia. Grupa Rawlplug skupia zakłady produkcyjne we 
Wrocławiu, Łańcucie i Kaliningradzie. 

Rozwiązania projektowane przez naszych inżynierów i wytwarzane w naszych zakładach produkcyjnych, znajdują zastosowanie  
w budownictwie, energetyce, motoryzacji, przemyśle maszynowym i elektromaszynowym, przemyśle wydobywczym, stoczniowym, drogowym 
oraz drzewnym umacniając lojalność naszych wymagających klientów i partnerów biznesowych. 

Aktualnie, poszukujemy osób chętnych do współpracy na stanowisko: 
 

Analityk Sprzedaży 
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Jedności Narodowej 190 

 
Twoje zadania:  

• przygotowywanie raportów z obszaru sprzedaży i marketingu na potrzeby Spółki; 

• bieżące wsparcie innych działów w zakresie raportowania i analiz;  

• udział w przygotowywaniu planów sprzedażowych spółki, jak również budżetów działalności marketingowych; 

• analiza efektywności projektów marketingowo-promocyjnych, weryfikacja kontraktów handlowych;  

• usprawnianie i wprowadzanie nowych narzędzi raportowych oraz analitycznych. 

Co po Twojej stronie? 

• 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (wskazane doświadczenie w obszarze sprzedaży); 

• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, matematyka, statystyka); 

• bardzo dobra znajomość programu Excel; 

• praktyczna znajomość SQL; 

• komunikatywna znajomość języka angielskiego; 

• umiejętność pracy z dużą ilością danych; 

• wysoko rozwinięte zdolności analityczne; 

• inicjatywa, pomysłowość i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań; 

• samodzielność i własna inicjatywna w działaniu. 

Co oferujemy? 

• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Grupie – umowa o pracę; 

• możliwość rozwoju w organizacji o unikatowej kulturze; 

• pracę na samodzielnym stanowisku w przyjaznym i doświadczonym zespole specjalistów; 

• dużą swobodę działania i otwartość na nowe pomysły; 

• szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika; 

• atmosferę pracy opartą na otwartej komunikacji i wzajemnym szacunku; 

• prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe; 

• wspólne uczestniczenie w akcjach sportowych – piłka nożna, koszykówka, biegi długodystansowe, rajdy rowerowe. 

 



Wyślij CV poprzez formularz:  

kliknij TUTAJ - FORMULARZ 

Skontaktuj się z nami: rekrutacja@rawlplug.com 

Prosimy o dopisanie w życiorysie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 

Więcej ofert na: https://www.rawlplug.pl/pl/kariera/oferty-pracy/ 

 
www.rawlplug.pl 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=152974e0e3ff4d4aa688bbcabd6c9559
https://www.rawlplug.pl/pl/kariera/oferty-pracy/

