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PRODUCT MANAGERA W DZIALE 
SPECJALISTYCZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

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 swojej grupy produktów 
oraz odpowiedzialność za jej realizację,

 • negocjowanie warunków współpracy oraz utrzymy-
wanie długofalowych relacji z kontrahentami firmy 
(dostawcy, producenci, klienci),

 • tworzenie i realizację strategii rozwoju portfolio 
dostępnych produktów,

 • wdrażanie nowych produktów,
 • poszukiwanie nowych producentów oraz dostawców,
 • nadzór nad stanami magazynowi, planowanie zakupów 
produktów z Twojego portfolio oraz dbałość o ich 
dostępność,

 • monitorowanie i analizowanie danych dotyczących 
segmentu klientów oraz działań konkurencji,

 • dzielenie się swoją wiedzą i oferowanie wsparcia 
merytorycznego współpracownikom prowadzącym 
projekty w obszarze Twojej specjalizacji. 

NASZE WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe techniczne chemiczne o 
specjalizacji przetwórstwo tworzyw sztucznych lub 
pokrewnej,

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na podobnym 
stanowisku,

 • udokumentowane sukcesy w zakresie rozwoju 
produktów z grupy tworzyw sztucznych,

 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne 
oraz negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności słuchania,

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

 • chęć i umiejętność dzielenia się wiedzą,
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność  
i decyzyjność w działaniu,

 • sprawne korzystanie w pakietu MS Office oraz 
efektywne korzystanie z zasobów internetowych,

 • język angielski na dobrym poziomie (co najmniej na 
poziomie B2),

 • prawo jazdy kat. B.

TO OFERUJEMY:
 • codzienną dawkę pozytywnych emocji i humoru 
poprzez pracę w zgranym i bardzo zaangażowanym 
zespole,

 • mnóstwo okazji do nauki, czerpania z doświadczeń 
innych i możliwości podejmowania własnych inicjatyw,

 • realny wpływ na rozwój biznesu w regionie CEE,
 • 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:

APLIKUJ! 

Odpowiedzialność za całość zagadnień związanych  
z dystrybucją kategorii produktów - tworzywa sztuczne,  
w szczególności:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=14d5604d6ba642f38676eeb6f797b065

