
• 5 - letniego doświadczenia w  wynajmie produktów i usług w branży budowlanej
• Wykształcenia wyższego - mile widziane techniczne, zarządzanie, ekonomia
• Praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zespołem
• Doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą B2B
• Gotowości do częstych podróży służbowych
• Znajomości technik sprzedaży i negocjacji
• Prawa jazdy kat. B
• Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
• Umiejętności ustalania priorytetów, podejmowania decyzji, delegowania  

i zarządzania wykonaniem zadań
• Umiejętności pracy pod presją czasu 
• Odporności na stres

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

CO OFERUJEMY?

• Realizacja planów handlowych w zakresie wynajmu i sprzedaży 
produktów i usług

• Zarządzanie zespołem handlowców
• Analizowanie działań konkurencji
• Raportowanie i analiza sprzedaży
• Poszukiwanie nowych możliwości wzrostu sprzedaży poprzez rozbudowywanie  

portfolio klientów
• Zarządzanie relacjami z klientami
• Doradztwo techniczne
• Aktywne monitorowanie i raportowanie sytuacji w branży - tworzenie  

 i rozliczanie planów sprzedażowych

CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW?

tlcrental.pl

Obecnie szukamy osoby na stanowisko:

Z-ca Dyrektora Handlowego

Jeżeli interesuje Cię  praca w firmie o pewnej pozycji na rynku zachęcamy do składania aplikacji na 

adres:   kadry@tlcrental.pl

Brak kontaktu ze strony TLC Rental Sp. z o.o.  w przeciągu czterech tygodni od daty złożenia aplikacji 
oznaczać będzie, że po etapie selekcji dokumentów nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie roz-
mowy rekrutacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na 
adres z dopiskiem „Niniejszym, mając świadomość, 
iż podstawą przetwarzania danych osobowych w 
procesach rekrutacyjnych jest art. 22 §1 k.p., infor-
muję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
dostępną na stronie https://www.tlcrental.pl/
polityka-prywatnosci/rekrutacja/ potencjalnego 
pracodawcy, akceptuję jej treść i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie wszelkich moich danych osobowych 
niezbędnych dla procesu rekrutacji w sposób tam 
przedstawiony, zgodny z wymogami Rozporządze-
nia o ochronie danych osobowych obowiązującego 
w RP od 25 maja 2018 roku”

Umowę o pracę 

Możliwość ubezpieczenia  
na preferencyjnych warunkach

Szkolenia, wsparcie zespołu

Pracę w firmie  
o ugruntowanej pozycji 

Niezbędne narzędzia  
do pracy

Benefity pracownicze,
systemy  motywacyjne

Miejsce pracy: Warszawa / cała Polska

Szwedzką kulturę pracy

Opiekę medyczną

TLC Rental to dostawca mobi- 
lnych systemów zabezpieczeń 
budowlanych.
Spółka jest częścią szwedzko- 
polskiej grupy TLC, która swoim 
działaniem obejmuje sektor  
budowlany i przemysłowy na  
całym świecie.


