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Export manager 
 
Dla kogo rekrutujemy?: 
Dla lidera produkcji i aranżacji nowoczesnych biur. Firma ma swoją siedzibę w Łodzi, pracuje z klientami z 
całego świata i wciąż dynamicznie się rozwija. Nasz klient projektuje miejsca do pracy, które mają to “coś” 
i dopasowują się do zmieniającego się świata. 
 
Kogo szukamy? 
Dynamicznej i samodzielnej osoby z doświadczeniem w sprzedaży międzynarodowej, niekoniecznie z 
Łodzi Jeśli lubisz niezależność, możliwość pracy zdalnej i pracę w międzynarodowym środowisku to 
zerknij dalej, co dla Ciebie mamy!  
 
Czekają na Ciebie: 
 liczne szkolenia żeby ułatwić Ci start 
 praca w pięknym, nowoczesnym biurze + możliwość pracy zdalnej! 
 elastyczne warunki współpracy 
 duża samodzielność i 100% wpływu na wyniki własnej pracy 
 zgrany zespół ludzi, którzy chętnie Ci pomogą 

 
To będzie wyjątkowa praca z pięknymi produktami, dzięki którym zmienisz biura Twoich klientów w 
nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie do pracy i relaksu  
 
Jako export manager będziesz: 
 rozwijać działalność eksportową firmy (rynki CCE) 
 nadzorować międzynarodową sieć sprzedaży  
 pozyskiwać nowych kontrahentów, negocjować, przygotowywać umowy handlowe 
 współpracować z projektantami wnętrz i product managerami 
 prowadzić szkolenia i prezentacje dla partnerów i klientów 
 
Co zapewni Ci sukces w rekrutacji?  
 doświadczenie w sprzedaży na rynkach zagranicznych, preferowane doświadczenie z rynków CEE 
 bdb znajomość  j. angielskiego (drugi język słowiański będzie dodatkowym atutem) 
 umiejętność budowania długofalowych relacji biznesowych 
 znajomość kodeksu handlowego, międzynarodowych przepisów dot. obrotu towarami, przepisów 

celnych 
 umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych 
 
Co dalej? 
Prześlij swoją aplikację na adres mailowy sebastian.f@premiumtrainings.pl – pamiętaj proszę o zgodzie na 
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji. Jeżeli Twoja aplikacja będzie spełniać wymagania naszego 
klienta, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2-3 dni! Administratorem danych osobowych jest Premium 
Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 59 lok. 13u. Rejestr Agencji Zatrudnienia: 
18591. Aplikując, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – szczegółowe warunki 
znajdziesz na stronie: www.premiumtrainings.pl/rekrutacje 
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