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TECHNOLOGA/ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 
W ODDZIALE WODY I ŚCIEKÓW

Spółka globalnej Grupy Brenntag, wiodące 
przedsiębiorstwo branży chemicznej, 
specjalizujące się w dystrybucji surowców 
chemicznych oraz świadczące specjalistyczne 
usługi dla biznesu poszukuje:

BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O.

CHCEMY POWIERZYĆ TOBIE NASTĘPUJĄCE 
ZADANIA:

 • monitorowanie i analizę rynku technologii 
przemysłowej dezynfekcji z zastosowaniem 
dwutlenku chloru,

 • prowadzenie projektów związanych z zastosowaniem 
Clorious2,

 • nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji 
z klientami końcowymi,

 • nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji 
z partnerami biznesowymi/technologicznymi,

 • doradztwo technologiczne w zakresie technologii 
dezynfekcji opartej na Clorious2,

 • wsparcie technologiczne klientów w zakresie 
technologii Clorious2,

 • współpraca z Product Managerami, Specjalistami 
i Przedstawicielami Handlowymi w realizacji 
procesów sprzedaży. 

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE OSÓB, KTÓRE:
 • mają wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, 
ochrona środowiska, technologia spożywcza lub 
pokrewne,

 • posiadają branżowe doświadczenie zawodowe oraz  
znajomość stosowanych technologii, szczególnie 
w procesach dezynfekcji dwutlenkiem chloru,

 • znają branże i rynek technologii dezynfekcji 
dwutlenkiem chloru,

 • mają doświadczenie w zakresie montażu, uruchamiania 
i obsługi przemysłowych układów dozowania,

 • znają język angielski na poziomie 
średniozaawansowanym (B2),

 • sprawnie używają MS Office i potrafią efektywnie 
korzystać z zasobów internetowych,

 • posiadają prawo jazdy kat. B,
 • dobrze współpracują w zespole, w wielokulturowym 
środowisku międzynarodowej organizacji,

 • znajomość SAP będzie przydatna, ale nie jest 
wymagana.

DOŁĄCZAJĄC DO NAS:
 • będziesz członkiem zespołu pracującego w przyjaznej 
kulturze organizacyjnej,

 • będziemy sprzyjać Twojemu rozwojowi zawodowemu 
i osobistemu,

 • zaoferujemy Tobie atrakcyjny system wynagrodzeń 
z pakietem świadczeń dodatkowych,

 • zapewnimy Tobie profesjonalne narzędzia pracy,
 • wraz z rocznym członkostwem w naszym zespole 
otrzymasz możliwości przystąpienia do finansowanego 
przez spółkę Pracowniczego Programu Emerytalnego 
"Brenntag PPE".

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA APLIKACJI:

Miejsce pracy: Jankowice k/ Poznania, Warszawa lub Zgierz (centralna Polska)

APLIKUJ! 

Clorious2 jest opatentowaną przez firmę Brenntag technologią dedykowaną do dezynfekcji układów wodnych. Produkt 
ten oparty na aktywnym, gotowym do użycia roztworze dwutlenku chloru przeznaczony jest do stosowania w procesach 
technologicznych w celu utrzymania stabilności mikrobiologicznej układów. W związku z intensywnym rozwojem projektu 
poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za jego prowadzenie w Polsce we wszystkich obszarach gospodarki, 
gdzie wykorzystanie technologii Clorious2 będzie miało pozytywny wpływ na jakość mikrobiologiczną wody lub układów 
technologicznych wykorzystujących środowisko wodne.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=64a1f3e278d74337a04281175bcb5a9c

