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CO OFERUJEMY?

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

Szukasz pracy w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku? Oczekujesz przy- 
jaznej i motywującej atmosfery, a także możliwości rozwoju zawodowego?

• Realizacja planów sprzedaży produktów i usług firmy
• Wynajem i sprzedaż sprzętu budowlanego  
• Budowanie długotrwałych kontaktów handlowych z obecnymi i nowymi klientami 
• Podtrzymywanie relacji biznesowych z klientem 
• Aktywne śledzenie inwestycji na obszarze działania oraz aktywne prowadzenie bazy inwestycyjnej
• Aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców 
• Doradztwo techniczne oraz realizacja potrzeb klientów
• Stałe monitorowanie rynku oraz potrzeb klientów
• Odpowiedzialność za indywidualną realizację polityki handlowej firmy w danym regionie
• Kreowanie odpowiedniego wizerunku spółki na rynku i dbanie o zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta 

Szkolenia, wsparcie back  
office, opiekę managera 

Opiekę medyczną Benefity pracownicze,
systemy  motywacyjne

Umowę o pracę Niezbędne narzędzia  
do pracy

Pracę w firmie  
o ugruntowanej pozycji 

CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW?

Doradca ds. 
Techniczno - Handlowych

tlcrental.pl

Obecnie szukamy osoby na stanowisko:

Miejsce pracy: Wrocław

Możliwość ubezpieczenia  
na preferencyjnych warunkach

Szwedzką kulturę pracy

• Minimum 3- letniego doświadczenia w branży budowlanej
• Doświadczenia w handlu w sektorze B2B
• Doświadczenia w wynajmie materiałów i usług w branży budowlanej (mile widziane doświadczenie w wynajmie toalet 

przenośnych)
• Bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych
• Bardzo dobrej organizacji pracy
• Łatwości nawiązywania i budowania trwałych relacji biznesowych
• Samodyscypliny i konsekwencji w dążeniu do wyznaczonego celu
• Dyspozycyjności i gotowości do wizyt u klientów na podległym terenie
• Prawa jazdy kat B
• Mile widziana znajomość obsługi systemu SAP
• Znajomości języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

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 rozmowy 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., informuję, 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 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w RP od 25 maja 2018 roku”


