
 
 
 
 

Dystrybutor wysokiej klasy narzędzi i urządzeń renomowanych firm zagranicznych, 
w związku z rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko: 

 
Doradca Techniczno - Handlowy 

 
Miejsce pracy: Warszawa (ul. Ostrobramska 95)  

Region: mazowieckie  

Opis stanowiska: 

• Podstawowe zadanie – rozwój sprzedaży tradycyjnej w sklepie stacjonarnym oraz 
internetowej narzędzi i urządzeń profesjonalnych  

• Pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie dobrych relacji z dotychczasowymi 
klientami 

• Przygotowywanie ofert techniczno-handlowych 
• Doradztwo techniczno-handlowe 
• Realizacja planu sprzedaży 

Wymagania: 

• Wykształcenie minimum średnie techniczne 
• Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dobra 

organizacja pracy 
• Samodzielność i inicjatywa w organizacji pracy oraz orientacja na realizację celów 
• Dyspozycyjność 
• Obsługa komputera 
• Wiedza dotycząca elektronarzędzi będzie istotnym atutem 
• Doświadczenie związane z obsługą klientów (sprzedaż telefoniczna lub bezpośrednia) – 

mile widziane 
• Doświadczenie w obsłudze internetowych platform sprzedażowych 

Oferujemy: 

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników 
• Możliwość rozwoju zawodowego 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie oferty zawierającej CV z zaznaczeniem nazwy 
stanowiska: 
 

• poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: rekrutacja@anb.com.pl 
• lub pocztą na adres: ul. Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa 

mailto:rekrutacja@anb.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 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, ze zm.)." 
 
W przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dodanie dodatkowej klauzuli 
„Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów 
rekrutacyjnych”. 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  

Obowiązek Informacyjny  

1. Administratorem danych osobowych jest ANB Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedziba  
w Warszawie, ul Ostrobramska 91 
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w przywołanej ustawie, jest 
możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679). 
 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego,  
a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu 
wycofania tej zgody jednak nie dłużej niż do 1 roku od otrzymania aplikacji . Zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie droga elektroniczna na adres 
rekrutacja@anb.com.pl lub korespondencyjnie na adres Zerzeńska 36, 04-787Warszawa. 
 
Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego pracownicy spółek powiązanych 
kapitałowo, wspierające spółkę w realizacji procesu rekrutacji. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 


