`
Pyramis Metallourgia A.E. to międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibą w Grecji, produkujące i
sprzedające zintegrowane rozwiązania kuchenne i łazienkowe. Sprzedaż eksportowa PYRAMIS stanowi
prawie 97% z eksportem do ponad 82 krajów na 5 kontynentach, podczas gdy sprzedaż międzynarodowa
stanowi ponad 85% całkowitego obrotu firmy. Firma posiada 9 filii z biurami sprzedaży i magazynami oraz
zatrudnia ponad 580 osób.
Dążąc do ciągłego rozwoju naszej Grupy Kapitałowej i kierując się naszą pasją do doskonałości inspirowaną
przywiązaniem do naszych wartości, poszukujemy:

Specjalisty ds. Sprzedaży
do naszego polskiego oddziału w Cząstkowie Polskim (przedmieścia Warszawy)
Poszukujemy do pracy sprawnego, pracowitego i efektywnego pracownika, który dołączy do dynamicznego
i efektywnego Zespołu Pyramis Polska.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
▪
▪
▪
▪
▪

koordynacja realizacji zamówień partnerskich (e-mail, telefon, online)
wsparcie handlowe dla Regionalnych Kierowników Sprzedaży
aktywna promocja i sprzedaż produktów do dystrybutorów, dealerów i Studiów Mebli Kuchennych
współpraca z Działem Serwisu, Logistyki oraz Centralą w Grecji oraz oddziałami firmy
współpraca z centralą firmy w Grecji oraz oddziałami firmy w Europie

OCZEKIWANIA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 – 5 lat doświadczenia w sprzedaży lub obsłudze klienta
wykształcenie wyższe
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), dodatkowy język będzie atutem
dobra znajomość
MS Office
Mile widziana znajomość systemu Symfonia Handel
znajomość branży AGD/ Electro, Studiów Mebli Kuchennych będzie dodatkowym atutem
prawo jazdy kat B i gotowość do dojazdów do biura firmy w Cząstkowie Polskim

OFERUJEMY
▪
▪
▪
▪
▪

dynamiczne i przyjazne środowisko pracy
możliwości rozwoju zawodowego
ambitne wyzwanie zawodowe
wynagrodzenie adekwatne do stanowiska oraz doświadczenia zawodowego
umowę o pracę po okresie próbnym

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny (w języku polskim i angielskim) prosimy wysyłać na adres
pki@pyramis.pl
Przepraszamy, ale skontaktujemy się tyko z wybranymi Kandydatkami/ Kandydatami.

`
PYRAMIS Metallourgia S.A. is a Greek multinational company producing and supplying integrated kitchen
and bathroom solutions. PYRAMIS export sales account for more than 97% of its production with exports in
in more than 82 countries in 5 continents, while International Sales account for more than 85% of the total
company’s turnover. It has 9 subsidiaries with sales offices and warehouses while it employs more than
580 people.
Aiming for the continuous development of our Group of companies and, driven by our passion for perfection
inspired by the commitment to our values, we hereby seek to hire a:

Sales Specialist
Located in our Polish branch-office at Cząstków Polski

We are seeking to hire an operative, hard-working and effective employee, who will join the dynamic and
effective Pyramis Polska Team.
What you will be doing:
▪
▪
▪
▪

Coordinating the order processing (email, phone, online)
Commercial support for Regional Sales Managers
Active promotion and sale of products to distributors, dealers & kitchen studios
Cooperation with the Service, the Logistics & HQ in Greece and rest subsidiaries

Minimum requirements:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3-5 years of experience in sales or customer service
University degree
Fluency in English (verbal and written). A second language will be considered an asset
Very good knowledge of MS office
Knowledge of Symfonia Handel system is welcomed
Knowledge of the household appliances / electro industry, Kitchen Furniture Studios will be
considered as a plus
Driving license cat. B and ability to travel to the company's office in Cząstków Polski (Warsaw
suburbs)

What we offer:
▪
▪
▪
▪

A dynamic & friendly work environment
Career development opportunities
An ambitious professional challenge
Adequate salary based on experience and business background

Employment Type:

Full time - employment contract after a trial period

Please send offers containing your CV and cover letter (in Polish and English) to pki@pyramis.pl
We apologize, but we will contact only selected Candidates

