EkoEnergia Polska Sp. z o.o. to specjalista w dobieraniu i montowaniu instalacji fotowoltaicznych z kilku
procentowym udziałem w polskim rynku. Firma w swoim dorobku ma kilkaset inwestycji pracujących na
zmniejszenie rachunków swoich klientów. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w doborze, ale
i w doradztwie związanym z panelami fotowoltaicznymi, kolektorami słonecznymi oraz pompami ciepła.

Przedstawiciel handlowy instalacji fotowoltaicznych
Region: woj. Mazowieckie
Opis stanowiska
• Pozyskiwanie nowych klientów oraz opieka nad obecnymi klientami firmy
• Przygotowywanie pełnej oferty dla klientów indywidualnych oraz biznesowych
• Wykonywanie audytów instalacji fotowoltaicznych
• Doradztwo w zakresie oferowanych produktów
• Prezentacja produktów w siedzibie firmy lub u klienta
Wymagania
• Czynne prawo jazdy kat. B
• Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego
• Mile widziana branża OZE
• Gotowość do odbywania podróży służbowych w regionie
• Znajomość technik sprzedaży i negocjacji
• Samodzielność, elastyczność, własna inicjatywa, operatywność
• Wysoka kultura osobista
• Pracowitość i uczciwość
• Znajomość Pakietu MS Office
Oferujemy
• Pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
• Rzetelny on boarding
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, umowę B2B (po okresie próbnym)
• Pensję podstawową
• Bardzo wysokie prowizje uzależnione od rodzaju umowy
• Niezbędne narzędzia pracy (samochód, tablet, telefon)
• Wsparcie w zakresie umawiania spotkań
• Szkolenia techniczne oraz sprzedażowe
• Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
• Doskonałą atmosferę pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres wojciech.borsucki@energia-eko.com
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.
Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest EkoEnergia
Polska Sp. z o.o. Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.
Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie
rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: biuro@energia-eko.com używając adres email, który został wskazany
podczas składania aplikacji.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

