
 

 

 

 

NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Koordynator Inwestycji (Polska centralna) 
Miejsce pracy: region centralnej Polski 

ZADANIA: 

 Poszukiwanie nowych klientów  B2C i B2B zainteresowanych zastosowaniem gazu płynnego w ogrzewaniu lub technologii; 

 Prowadzenie negocjacji i rozmów handlowych z klientami; 

 Analiza opłacalności inwestycji (instalacje zbiornikowe na gaz płynny);  

 Koordynacja procesu inwestycyjnego;  

 Przygotowywanie dokumentacji i udział w przetargach; 

 Doradztwo techniczno–handlowe;  

 Rozwój sprzedaży w powierzonym regionie; 

 Monitorowanie rynku, w tym działań konkurencji;      

 Współpraca z pozostałymi działami firmy oraz z partnerami handlowymi; 

 Wdrażanie strategii sprzedażowych i raportowanie wyników pracy. 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie minimum średnie, mile widziane techniczne; 

 Co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej;  

 Doświadczenie w branży energetycznej lub instalacyjnej będzie dodatkowym atutem; 

 Umiejętność zarządzania projektami;  

 Łatwość nawiązywania kontaktów i kreatywność; 

 Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne;  

 Dobra organizacja czasu pracy; 

 Dyspozycyjność i gotowość do pracy mobilnej; 

 Czynne prawo jazdy kat. B; 

 Znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office. 

OFERUJEMY: 

 Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie; 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat; 

 Atrakcyjny system premiowy; 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe; 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3119938b4e1c43b98d7dd2c7477894b4

