
  

 

 

 

W związku z rozwojem naszego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu, 

poszukujemy osoby na stanowisko Handlowca do prowadzenia sprzedaży w dynamicznej spółce 

technologicznej typu start - up. 

Jesteśmy spółką działającą w branży nowych technologii, specjalizującą się w nanotechnologii. 

Naszym podstawowym obszarem działań są badania i wdrażanie opracowywanych przez nas 

rozwiązań w przemyśle. Naszym celem jest rozwój i dostarczenie najwyższej jakości usług w zakresie  

nanotechnologii. 

 

Specjalista ds. handlowych 

Zakres obowiązków: 

- pozyskiwanie klientów oraz sprzedaż usług oferowanych przez laboratorium, 

- udział w spotkaniach biznesowych i targach branżowych, 

- przygotowywanie prezentacji i materiałów marketingowych, 

- analiza rynku pod kątem zapotrzebowania na oferowane usługi, 

- prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, 

- współudział w ustalaniu kierunków rozwoju laboratorium, 

- przygotowywanie analiz i raportów z przeprowadzonych działań, 

- dbałość o pozytywny wizerunek firmy i budowanie długotrwałych relacji biznesowych. 

 

Wymagania: 

- doświadczenie w handlu, idealnie w branży technicznej lub zaawansowanych technologii, 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

- wysoka komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów, 

- znajomość pakietu MS Office, i środowiska Windows, 

- silna motywacja do pracy i skuteczność w realizacji wyznaczonych celów, 

- samodzielność i umiejętność szybkiego uczenia się, 

- dyspozycyjność oraz bardzo dobra organizacja pracy, 

- prawo jazdy kat. B. 
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Dodatkowe atuty: 

- znajomość tendencji rynku i konkurencji w branży nanotechnologicznej, 

- znajomość obsługi programów graficznych, 

- wyższe wykształcenie techniczne, 

- znajomość języka niemieckiego lub francuskiego. 

 

Oferujemy: 

- atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności, 

- elastyczne godziny pracy, 

- możliwość rozwoju zawodowego w unikalnym środowisku typu start - up technologiczny i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach, 

- niezbędne narzędzia, 

- niepowtarzalną atmosferę pracy. 

 

 

          Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@nanores.pl 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  

osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych  

osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002. 101. 926. z póżn. m.) dla potrzeb niezbędnych do  

realizacji procesu rekrutacji". 
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