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Jesteśmy firmą dystrybucyjną i produkcyjną. Zajmujemy się zaopatrzeniem w artykuły ogrodnicze 
profesjonalnych producentów, centrów ogrodniczych, sklepów ogrodniczych, sieci handlowych. 
Współpracujemy z dostawcami z całej Europy. Sprzedajemy w Polsce, w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. 
Wdrażamy nowe technologie upraw ogrodniczych. Jesteśmy dystrybutorem najlepszych marek w branży 
ogrodniczej oraz jedyną firmą z branży notowaną na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Zatrudniamy młodych ludzi i rozwijamy się dzięki ich entuzjazmowi! 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. kluczowych klientów 
Miejsce pracy: Wrocław – Psary 

 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe, 

- minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

- umiejętności handlowe i negocjacyjne, 

- łatwość nawiązywania kontaktów, 

- zaangażowanie w pracę, samodzielność w realizacji zadań i umiejętność podejmowania decyzji, 

- umiejętności interpersonalne, 

- znajomość branży dekoracyjnej lub ogrodniczej będzie dodatkowym atutem. 

 

Zakres obowiązków: 

- realizacja powierzonych projektów związanych z zielenią zewnętrzną oraz wewnętrzną wg standardów 
firmy, 

- nawiązywanie relacji z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, 

- tworzenie ofert handlowych, kosztorysów oraz dokumentacji projektowej, 

- sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę, 

- pozyskiwanie nowych klientów. 

 

Oferujemy: 

- udział w ciekawych i innowacyjnych projektach, 

- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

- przyjazną atmosferę i pracę w młodym zespole, 

- dużą samodzielność i swobodę działania, 

- współpracę B2B. 

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres: 

rekrutacja_b2b@hortico.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 


