
 

 

Danstoker Poland należy do duńskiej Grupy Danstoker -  lidera w projektowaniu  
i produkcji dla branży energetycznej na rynku europejskim (99% produktów trafia na eksport).  

Danstoker  Poland to synonim międzynarodowego środowiska pracy,  
stabilnych warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego.  

Firma poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

Inżynier Sprzedaży B2B  
obszar działania: kraje Bliskiego Wschodu 

 

Główne obowiązki: 

• Realizacja polityki sprzedażowej w zakresie sprzedaży w kanale B2B 
• Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz budowanie długofalowych relacji z nimi 
• Rozpoznawanie i definiowanie potrzeb Klientów oraz doradztwo w zakresie proponowanych 

rozwiązań 
• Przygotowanie ofert i prowadzenie rozmów handlowych 
• Kreowanie wizerunku firmy na rynku wśród potencjalnych klientów 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane kierunki: energetyka, mechanika, budowa 
maszyn) 

• Minimum 4 letnie doświadczenie w sprzedaży w kanale B2B kotłów nisko- i wysokociśnieniowych 
i/lub zbiorników ciśnieniowych, i/lub wymienników ciepła 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
• Umiejętność nawiązywania relacji z klientami 
• Umiejętności negocjacyjne 
• Samodzielność i bardzo dobra organizacja czasu pracy 
• Nastawienie na realizację celów, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane zadania 
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
• Prawo jazdy kat. B 
• Gotowość do częstych wyjazdów służbowych 

 
 



Firma oferuje: 

• Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów  
i narzędzi 

• Możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego 
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 
• Atrakcyjny system wynagradzania adekwatny do osiąganych wyników 
• Miłą atmosferę pracy  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja@danstoker.pl                     
• Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Danstoker  Poland Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 20, 27-400 Ostrowiec 
Św.)  moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 7 ust. 1 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ).Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Danstoker Poland 
Sp. z o.o. ul. Kolejowa 20, 27-400 Ostrowiec Św. 
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