
 
 

 

INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

wiodący w Polsce dostawca urządzeń do znakowania i etykietowania produktów zatrudni osobę 
na stanowisko: 

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
(automatyzacja procesów produkcyjnych) 

Miejsce pracy: Sady k. Poznania 
 
Do Twoich zadań należeć będzie: 
 

➢ sprzedaż rozwiązań automatyzacji procesów produkcyjnych i pakowania  
➢ konsultacje techniczne z klientami w zakresie doboru poszczególnych elementów oraz kon-

figuracji systemów 
➢ realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych 
➢ doradztwo i utrzymywanie długofalowych relacji z nowymi i obecnymi klientami 
➢ przygotowywanie dokumentów związanych ze sprzedażą: ofert, prezentacji, informacji o 

produktach 
 
Oczekujemy od Ciebie: 
 

➢ doświadczenia na stanowisku handlowym, związanym z automatyką przemysłową (systemy 
automatyki, komponenty robotów przemysłowych, roboty, coboty) 

➢ wyższego wykształcenia, mile widziane o profilu technicznym  
➢ umiejętności prezentowania produktu – łatwości komunikacji interpersonalnej 
➢ zmysłu technicznego, pozwalającego prawidłowo ocenić potrzeby klienta 
➢ wiedzy na temat warunków kontraktów handlowych, doświadczenia w negocjacjach 
➢ samodzielności oraz wewnętrznej motywacji i zaangażowania w wykonywaną pracę 
➢ znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 
➢ prawa jazdy kategorii B 

 
 

W zamian oferujemy : 
 

➢ pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę na pełen etat  
➢ profesjonalny program wdrożeniowy oraz szkolenia produktowe 
➢ narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon) 
➢ możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia grupowego na ży-

cie 
➢ możliwość członkostwa w firmowym klubie: biegacza, rowerowym, żeglarskim 

 
 

Aplikacje prosimy przesłać na adres:  

rekrutacja@intrex.pl 

mailto:rekrutacja@intrex.pl


 
 

 

 
INTREX – od 30 lat dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie etykieto-

wania, znakowania, automatyzacji, oprogramowania i systemów wizyjnych. Nasze wsparcie za-

czyna się na etapie profesjonalnego doradztwa, przez znalezienie optymalnego rozwiązania, a 

kończy na codziennym wsparciu w bieżącym użytkowaniu sprzętu. Codziennie dbamy o dobre re-

lacje z klientami, budując przy tym długofalową współpracę.  

 
 

Informacja o Administratorze Danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, kod pocztowy 
62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, 
NIP: 7811941102, REGON: 36646806. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj . 

 

https://intrex.pl/pl/p/20-administacja-danych-rekrutacja

