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EMEA KEY ACCOUNT MANAGER

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:
Odpowiedzialność za całość zagadnień związanych 
z budowaniem, rozwijaniem i zarządzaniem 
długoterminowymi relacjami biznesowymi z 
wyznaczonymi kluczowymi klientami w regionie EMEA, 
w szczególności:

 • kreowanie polityki sprzedaży, poprzez tworzenie 
i utrzymanie planów rozwoju biznesu dla kluczowych 
klientów,

 • negocjowanie warunków współpracy oraz 
otrzymywanie długofalowych relacji z kluczowymi 
klientami,

 • zarządzanie zapytaniami ofertowymi,
 • tworzenie i realizację strategii rozwoju portfolio 
dostępnych produktów dla klientów w regionie EMEA,

 • koordynacja wdrażania nowych produktów,
 • monitorowanie wydajności kluczowych klientów.

DOŁĄCZAJĄC DO NAS:
 • będziesz członkiem zespołu pracującego w przyjaznej 
kulturze organizacyjnej, wspierającego rozwój biznesu 
w regionie EMEA,

 • 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".

Miejsce pracy: Zgierz

APLIKUJ! 

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE OSÓB, KTÓRE:
 • mają wykształcenie wyższe,
 • posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie 
na stanowisku w dziale sprzedaży,

 • mogą pochwalić się udokumentowanymi 
sukcesami w zakresie rozwoju sprzedaży 
i współpracy w kluczowymi klientami,

 • mają wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne 
pozwalające na budowanie i utrzymywanie 
pozytywnych relacji z kontrahentami firmy,

 • są świetnymi negocjatorami, a swoją pasją do sprzedaży 
potrafią zarazić innych,

 • cechuje bardzo dobra organizacja pracy oraz 
samodzielność i decyzyjność w działaniu,

 • dobrze współpracują w zespole, w wielokulturowym 
środowisku międzynarodowej organizacji,

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

 • znają język angielski na poziomie bardzo dobrym 
(co najmniej na poziomie B2). 

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA APLIKACJI:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=205002d47a954f27bf39fc8e6e02f8fe

