Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z ponad 27-letnią historią gospodarczą, zatrudniamy ponad
250 osób. Poprzez sieć własnych hurtowni zajmujemy się zaopatrzeniem w artykuły ogrodnicze profesjonalnych
producentów, centrów ogrodniczych, sklepów ogrodniczych, sieci handlowych. Współpracujemy z dostawcami z
całej Europy. Posiadamy odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Rumuni, na
Łotwie i Białorusi. Prowadzimy 4 własne centra ogrodnicze, jesteśmy właścicielem firmy nasiennej PNOS w
Ożarowie Mazowieckim. Wdrażamy nowe technologie upraw ogrodniczych. Jesteśmy jednym z wiodących
przedsiębiorstw w branży ogrodniczej oraz jedynym notowanym na Rynku NewConnect Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji o naszej Spółce można znaleźć na stronie internetowej www.hortico.pl.
W związku z rozbudową działu sprzedaży poszukujemy do naszego zespołu osób do na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Hurtownia Ogrodnicza we Wrocławiu, ul. Giełdowa 12 H

Opis stanowiska:







przygotowywanie ofert handlowych,
pozyskiwanie zamówień, fakturowanie, sporządzanie korekt,
obsługa reklamacji,
wystawianie dokumentów magazynowych,
koordynowanie dostaw do klienta – współpraca z działem logistyki,
sporządzanie analiz sprzedażowych na potrzeby spotkań handlowych z kontrahentami.

Wymagania:







wykształcenie minimum średnie,
2-letnie doświadczenie na stanowisku sprzedażowym,
dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word),
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
zorganizowany tryb pracy oraz terminowość,
mile widziana znajomość branży ogrodniczej oraz systemu handlowo-księgowego CDN XL.

Oferujemy:




stabilne zatrudnienie,
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
możliwości rozwoju i szkolenia.

Proces rekrutacji:

wybrane osoby są zapraszane na rozmowy z przyszłym przełożonym,

wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksową ocenę wyników rozmowy
oraz aplikacji kandydata,

każdy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informację zwrotną z ostateczną
decyzją (również osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia),

w trakcie rozmów kwalifikacyjnych mogą pojawić się elementy studiów przypadków lub symulacje
sytuacji zawodowych.
Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV na adres:
patryk.rubacha@hortico.pl
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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.
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