
ORYGINAŁ TYLKO Z ROMBEM®

Od ponad 60 lat innowacyjna firma WITA projektuje i produkuje pompy 
obiegowe najwyższej jakości. Specjalizujemy się w produkcji pomp i armatury 
oraz technice napędui mieszania. Najwyższa jakość i efektywność nowocz-
esnych technologii produkcji naszych wyrobów sprawiają, że jesteśmy w stanie 
zaoferować naszym klientom 
optymalne rozwiązania dla niemal każdego obszaru zastosowań. Dzięki uki-
erunkowaniu na potrzeby klienta i skutecznej komunikacji w naszej nieustannie 
rozwijającej się firmie wciąż pojawiają się 
kreatywne i nowatorskie rozwiązania, które przekszatałcamy
w produkty wprowadzane na rynek. WITA® oznacza zatem nie tylko inicjały 
założyciela firmy, Wilhelma Taake, lecz również Wartości w biznesie, Innowację, 
Tworzenie zespołu i Autentyczność.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista do spraw handlu zagranicznego/
Specialist in Export Sales

Opis stanowiska:
• Kontakt z klientami zagranicznymi
• Pozyskiwanie klientów i budowane długotrwałych relacji
• Przygotowywanie ofert dla klientów firmy
• Przygotowywanie dokumentów do agencji celnych
• Organizacja transportu dla towarów sprzedanych za granicę
• Wystawianie faktur eksportowych
• Wystawianie faktur UE
• Realizowanie założonych planów sprzedażowych
• Tłumaczenie bieżącej korespondencji, instrukcji i innej dokumentacji
• Realizacja działań marketingowych zgodnie z wytycznymi działu sprzedaży
• Praca w systemie Enova.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe w kierunku marketing/ handel zagraniczny/
    mechanika
• Doświadczenie zawodowe w obszarze marketingu lub branży technologii     
    instalacji ciepłowniczych
• Mile widziane obycie z rynkiem instalacji pomp cyrkulacyjnych i jego                 
    głównymi klientami oraz wiedza z obszaru pomp cyrkulacyjnych
• Systematyczność w pracy
• Minimum dobra znajomość języka angielskiego- warunek konieczny, 
    komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
• Dyspozycyjność - wyjazdy służbowe w kraju i za granicę
• Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie;
• Jasne i przejrzyste metody wynagradzania;
• Możliwości awansu;
• Pracę w szybko rozwijającej się firmie (będącej częścią międzynarodowego  
    holdingu);
• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie 
    o standardzie europejskim;
• Pracę w młodym i przyjaznym zespole

Mile widziane CV w języku angielskim.

Prosimy o przesłanie aplikacji wraz z listem motywacyjnym w formie 
elektronicznej na adres: kadry@wita.pl

Osoba kontaktowa:

kadry@wita.pl


