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ACCOUNT MANAGERA W DZIALE KOSMETYKÓW

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.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • kreowanie polityki sprzedaży wybranej grupy 
produktów oraz odpowiedzialność za jej realizację,

 • nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskich 
relacji z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami firmy 
oraz dostawcami,

 • negocjowanie warunków współpracy,
 • monitorowanie rynku w celu rekomendowania zmian 
w produktach oraz strategii działań handlowych,

 • przygotowanie i prezentacja ofert handlowych,
 • sprzedaż towarów i usług do wybranej grupy klientów, 
we współpracy ze Stacjonarnym Przedstawicielem 
Handlowym,

 • współpraca z Product Managerami/ Specjalistami 
ds. Zakupów/ Technologami w realizacji procesów 
sprzedaży,

 • przestrzeganie realizacji planu sprzedaży 
i wyznaczonych projektów. 

NASZE WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, technologia 
kosmetyków, chemia organiczna lub pokrewne,

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym 
stanowisku,

 • znajomość branży i rynku kosmetyków oraz 
udokumentowane sukcesy w zakresie rozwoju 
i sprzedaży tej grupy produktów,

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

 • urodzeni negocjatorzy, dla których sprzedaż jest pasją,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz 
samodzielność i decyzyjność w działaniu,

 • pozytywne nastawienie oraz są zorientowanie na 
współpracę i „grę do jednej bramki”,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie 
średniozaawansowanym (B2),

 • prawo jazdy kat. B.

TO OFERUJEMY:
 • pracę w przyjaznej kulturze organizacyjnej, 
 • dzięki pracy w międzynarodowym środowisku, pełnym 
wyzwań, otrzymasz codzienną dawkę pozytywnych 
emocji i niezliczoną liczbę okazji do korzystania z języka 
angielskiego, 

 • realny wpływ na rozwój biznesu w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej,

 • atrakcyjny system wynagrodzeń z pakietem świadczeń 
dodatkowych, a także – co dla nas oczywiste – 
profesjonalne narzędzia pracy,

 • stabilizację poprzez możliwości przystąpienia 
do finansowanego przez spółkę Pracowniczego 
Programu Emerytalnego "Brenntag PPE" 
(po roku od zatrudnienia).

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA APLIKACJI:

Miejsce pracy: Warszawa
Terytorium działania: województwo mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

APLIKUJ! 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=acb6cad651dd4d2da67e2719f8b89b55

