
Fagros sp. z o.o. sp. k. jest prężnie rozwijającą się firmą, która od 2010r. osiągnęła bardzo stabilną 
pozycje. Jesteśmy liderem na rynku lokalnym wśród dystrybucji maszyn rolniczych i niezmiennie dążymy 
do dalszego rozwoju. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem klientów poszukujemy kandydatów 
na stanowisko: 
 
Przedstawiciel Handlowy 
 
Zakres obowiązków: 
 

 Rozwinięcie rynku odbiorców (maszyny rolnicze) na powierzonym terenie, 

 Aktywne pozyskiwanie klientów, 

 Dbanie o długofalowe relacje z istniejącymi klientami, 

 Koordynowanie procesu sprzedażowego oraz posprzedażowego, 

 Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych, 

 Prowadzenie negocjacji z Klientami, 

 Wizyty handlowe u Klientów, 

 Budowanie pozytywnego wizerunku Firmy. 

Co możesz zyskać pracując w Fagros? 

 Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie o ogólnopolskim zasięgu, 

 Narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon, system CRM, komplet ofert i wizytówek, 

 Umowa o pracę, 

 Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od wyników, 

 Termin rozpoczęcia pracy od zaraz. 

Wymagania: 
 

 Wykształcenie min. średnie, mile widziane w obszarze rolniczym, 

 Minimum roczne doświadczenie w branży rolniczej, 

 Znajomość rynku oraz asortymentu maszyn rolniczych będzie dodatkowym atutem, 

 Czynne prawo jazdy kategorii B. 

Oczekiwania interpersonalne: 

 Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne, 

 Znajomość technik sprzedaży i negocjacji, 

 Zacięcie handlowe, 

 Orientacja na rezultaty oraz konsekwencja w działaniu, 

 Zaangażowanie w powierzone obowiązki, 

 Umiejętności nawiązywania i budowania relacji, 

 Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, 

 Gotowość do nauki i ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu oferowanego asortymentu, 

 Dokładność, samodyscyplina i dobra organizacja czasu, 

 Dyspozycyjność i gotowość do pracy w terenie, 

 Znajomość obsługi komputera, 

 Nastawienie na realizację zadań i osiąganie wyznaczonych celów. 
 
Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@fagros.pl 

 



Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy 

tylko na wybrane zgłoszenia. 

 
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w emailu następującej klauzuli:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia: 29.08.97, o ochronie danych osobowych – DZ.UST. Nr 133 poz. 883). 


