
 
 
 

 

TKD Polska jest jednym z największych dostawców kabli, przewodów, kabli systemowych oraz 
osprzętu kablowego na świecie. Oferujemy naszym Klientom szeroką paletę ponad 30.000 
produktów przeznaczonych do zastosowania w niemal każdej gałęzi przemysłu. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:  

 

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy 
 

Miejsce pracy: województwo zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie 
 

 
Opis stanowiska: 

♦ pozyskiwanie oraz aktywna obsługa klientów 
♦ planowanie, rozwój oraz utrzymywanie stałych, profesjonalnych relacji z klientami 
♦ aktywna sprzedaż do klientów określonych kanałów 
♦ sporządzanie ofert i prowadzenie negocjacji 
♦ finalizowanie sprzedaży 
♦ budowanie pozytywnego wizerunku firmy 
♦ analiza rynku pod kątem produktowym oraz prowadzonych inwestycji 
♦ raportowanie bieżących wyników pracy 

 
Wymagania: 

♦ minimum 2 lata doświadczenia w sprzedaży w branży elektrycznej (najlepiej branża 
kablowa) 

♦ umiejętności identyfikacji potrzeb klienta 
♦ orientacja na cele i odpowiedzialność za realizowane zadania 
♦ samodzielność, rzetelność i dyspozycyjność 
♦ otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów 
♦ wysoka kultura osobista 
♦ czynne prawo jazdy kat . B 
♦ znajomość języka angielskiego – będzie dodatkowym atutem 

 
Mile widziane: 

♦ znajomości języka technicznego 
 
Oferujemy: 

♦ wynagrodzenie podstawa + prowizja 
♦ możliwość budowania ścieżki kariery zawodowej 
♦ niezbędne narzędzia pracy: telefon, komputer, samochód 
♦ wsparcie działu technicznego 
♦ karta Multisport 
♦ kurs j. angielskiego 
♦ system szkoleń branżowych 
♦ pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze 

 
 
 
Prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:  
rekrutacja@tkd-polska.pl 
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INFORMACJA RODO 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TKD Polska Sp. z o. o.  ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, zgadzasz się na 
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując 
się z nami pod adresem rekrutacja@tkd-polska.pl 
Administratorem Państwa danych osobowych jest TKD Polska sp. z o. o. ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Gospodarczy dla m.st. WARSZAWY, XIII 
WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 000029443, NIP 5222866582, REGON 141154930, numer telefonu +48 (0) 
22 878 31 35. 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.  
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, 
dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane 
dotyczące zainteresowań. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili 
Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w 
rekrutacji.  
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz 
prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje 
najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.  
Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.  
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw 
trzecich.  
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy 
przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji 
przez okres sześciu miesięcy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich 
usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy-
sługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z 
Państwa szczególną sytuacją.  
W każdym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@tkd-pol-ska.pl 
co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 
 


