
 

OFERTA PRACY – BALTIC WOOD SA  

Baltic Wood to uznany europejski producent podłóg drewnianych najnowszej 
generacji. Od ponad 20 lat tworzymy w Polsce produkty zaliczane przez klientów na całym 
świecie do grona doskonałych. Nowoczesny zakład produkcyjny oraz siedziba główna firmy 
zlokalizowane są w Jaśle. Dzięki szerokiej sieci Partnerów Profesjonalnych podłogi Baltic Wood 
trafiają do konsumentów w ponad 50 krajach na świecie.  
 

W związku z dynamicznym rozwojem firma Baltic Wood SA poszukuje kandydata do 
Działu Sprzedaży Exportowej na stanowisko: 

Area Manager z językiem niemieckim – 
Sprzedaż Eksportowa/Front Office 

 
Nr ref.:  RZ/DZEX/02/2022 

Miejsce pracy: Baltic Wood S.A - Jasło 
 

Kluczowe zadania: 
 

• Pozyskiwanie nowych klientów; 

• Budowanie długofalowych relacji z obsługiwanymi klientami;  

• Realizacja założonego planu sprzedaży; 

• Organizowanie spotkań z klientami (w siedzibie Spółki lub w delegacji); 

• Bieżąca odpowiedź na zapytania ofertowe klientów;  

• Prowadzenie akcji promocyjnych; 

• Wyjazdy służbowe; 
 

Nasze wymagania: 

 

• Warunek konieczny –znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym; 

• Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub włoskiego; 

• Wykształcenie wyższe; 

• Umiejętność pracy zespołowej oraz budowania relacji; 

• Otwartość na zmiany; 

• Świadomość w zarządzaniu stresem i emocjami; 

• Prawo jazdy kat. B; 

 
 



Mile widziane: 

 

• Doświadczenie w Dziale Handlowym; 

 
Oferujemy: 
 

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji od ponad 20 lat na rynku; 

• Stabilne warunki zatrudnienia; 

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia; 

• Proces wdrożenia do firmy; 

• Szkolenia merytoryczne; 

• Pakiet socjalny: paczki oraz świadczenia wypłacane w okresie świątecznym; 

• Dobrowolne ubezpieczenie grupowe wraz z opieką medyczną; 

• Przyjazną atmosferę i pracę w kompetentnym zespole. 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swojego CV poprzez stronę internetową: 

www.balticwood.pl/kariera  lub kontakt pod numerem telefonu 13 491 6564 

 

 

Stanowimy zespół zaangażowanych, pełnych optymizmu i zapału ludzi. Cenimy kreatywność, 

niestandardowe spojrzenie na świat, precyzję i entuzjazm. 

Przekonaj się i zobacz naszą perspektywę pracy – aplikowanie do Baltic Wood jest naprawdę 

proste! 

 

ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ PRACĘ W REGIONIE I JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO 

REKRUTACJI! 

 

http://www.balticwood.pl/kariera

