
Rywal-RHC Sp. z o.o. – jesteśmy liderem w zakresie obsługi Klientów wykorzystujących procesy spawania, cięcia 
oraz obróbkę szlifierską i chemiczną metali. W skład grupy wchodzą m.in.: 21 oddziałów na terenie Polski, 9 oddziałów zagranicznych, zakłady 
produkcyjne materiałów spawalniczych, fabryka materiałów ściernych, zgrzewalnia pił taśmowych i in.. Od 25 lat nasz 300 osobowy zespół dba 
o dobre relacje z Klientami, wykorzystując do tego własną markę MOST oraz szeroką gamę ponad 17.000 specjalistycznych produktów 
usystematyzowaną w aktualizowanym Katalogu 2017. Katalogu będącym wyśmienitym narzędziem do poszerzania własnej wiedzy i budowania 
współpracy z Klientami. 

 

Przedstawiciel Handlowy branży technicznej 
Miejsce pracy (teren): Olsztyn (woj. warmińsko - mazurskie) 

Nr. Referencyjny: OL/10-2017/H 
 

Jeśli jesteś osobą otwartą, lubisz ludzi, interesujesz się techniką, potrafisz samodzielnie ocenić potencjał pracy w naszym zespole, to praca dla Ciebie. 

Opis stanowiska: 

• realizacja celów sprzedażowych, 
• rozwijanie potencjału sprzedaży obecnych klientów, 
• pozyskiwanie i obsługa nowych klientów, 
• obsługa zapytań, 
• przygotowywanie ofert, 
• planowanie i realizowanie wizyt handlowych. 

Wymagania: 

• wykształcenie min. średnie, 
• mile widziane doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego w branży o podobnym profilu, 
• prawo jazdy kat. B, 
• dobra organizacja pracy, zaangażowanie, 

Oferujemy: 

• opracowany dla Ciebie cykl specjalistycznych szkoleń wdrożeniowych realizowany przez trenerów, posiadających 
operacyjne doświadczenie handlowe 

• umowę o pracę  
• przejrzyste zasady wynagradzania premiujące osiągane wyniki 
• samochód służbowy, telefon, 
• ustawiczne podnoszenie kwalifikacji  w oparciu o szkolenia branżowe i handlowe. 
• pracę w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia – aplikacja mobilna dająca dostęp do pełnej informacji o Kliencie i produktach, możliwość ofertowania przyjmowania zamówień bezpośrednio u klienta, 

monitorowania płatności itp. będąca częścią zintegrowanym systemem ERP XL, rozbudowana strona internetowa, kanał Youtube 
• wsparcie Twoich działań handlowych poprzez udział w organizowanych wizytach branżowych doradców technicznych oraz prezentacje urządzeń, narzędzi i materiałów realizowane przez naszych 

wyspecjalizowanych techników 
• program bezpłatnego dostępu do wybranych obiektów sportowych - Multisport. 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie lub przesłanie ofert (list motywacyjny, CV) listem zwykłym z podaniem nr ref. na adres:  “RYWAL-RHC”, 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 D lub  na  e-mail:  
praca@rywal.com.pl. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)." 

https://www.rywal.com.pl/kariera.html 
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