
 

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.  
pracownika na stanowisko 

 Stażysta - Handlowiec (sprzedawca) 

miejsce pracy: RADOM  

Główne zadania na stanowisku: 

 Realizacja celów sprzedażowych poprzez rozwój współpracy z potencjalnymi klientami 

polskimi i zagranicznymi, doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie wydruków 3D,  

 Spotkania z klientami w celu poznania ich potrzeb, planowanie i odbywanie wizyt 

handlowych u potencjalnych klientów (cała Polska), możliwe wyjazdy zagraniczne 

 Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi, 

pozyskiwanie nowych klientów 

 Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych 

 Doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych produktów i usług; 

 Odpowiedzialność za tworzenie strategii marketingowo-cenowej dla produktów 

 Prezentowanie firmy na targach branżowych 

 Systematyczne raportowanie swojej pracy 

Czego oczekujemy od kandydatów 

 Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (inne języki mile widziane) 

 Prawo jazdy kat. B 

 Komunikatywności, samodzielności, dyspozycyjności, uprzejmości, profesjonalizmu 

w działaniu 

 Gotowości do wyjazdów służbowych 

 

Co oferujemy naszym pracownikom 

 Pełną wyzwań pracę w dynamicznej spółce Skarbu Państwa 

 Pracę w nowoczesnym i rozwijającym się środowisku pracy 

 Dużą samodzielność na stanowisku pracy 

 Narzędzia niezbędne do realizacji celów sprzedażowych (samochód służbowy, 

telefon, laptop) 

 Możliwość rozwoju 

 Miejsce pracy: Radom 

 Teren działania: cały kraj oraz rynki zagraniczne 

 

 

 



Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną 

polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; 

www.infinitech3d.pl  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w 

Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. 

z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

http://www.rcit.pl/
http://www.infinitech3d.pl/



