
   Asystent ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta 

JAGODA JPS jest liderem w projektowaniu oraz produkcji maszyn sadowniczych i ogrodniczych, 
specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do zbioru i pielęgnacji upraw. Oferta firmy JAGODA 
obejmuje dobrze zaprojektowane i wysokiej jakości maszyny, w tym kombajny do zbioru 
owoców jagodowych, otrząsarki do owoców pestkowych, a także sadzarki, pielniki, kosiarko-
rozdrabniacze, podcinacze, belki herbicydowe i wiele innych. Od 1997 roku dostarczamy 
wartościowe rozwiązania dla plantatorów w Polsce oraz na świecie. 
 

Opis stanowiska 

Aktualnie poszukujemy Asystenta ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta do naszej firmy pod 

Skierniewicami, który interesuje się branżą maszyn rolniczych i ma umysł techniczny. 

Od kandydata oczekujemy umiejętności szybkiego uczenia się, pewności siebie oraz opanowania 

w sytuacjach stresowych. 

 
Obowiązki 
• Odpowiadanie na zapytania klientów 
• Aktywna sprzedaż i pozyskiwanie nowych klientów 
• Przyjmowanie zamówień i sprzedaż produktów 
• Przygotowywanie ofert, umów sprzedaży, faktur oraz innych dokumentów 
• Przygotowywanie paczek oraz koordynowanie dostaw i wysyłek  
• Pozyskiwanie informacji od klientów i wprowadzanie ich do bazy danych 
• Monitorowanie aktualnych informacji rynkowych dotyczących cen, produktów, itp. 
• Regularne dostarczanie raportów działań oraz wyników dla przełożonego 
• Rozpatrywanie reklamacji klientów 
• Prowadzenie negocjacji cenowych 
• Udział w targach i konferencjach 
 
Wymagania dotyczące kwalifikacji i umiejętności 
• Mile widziane doświadczenie w sprzedaży 
• Zainteresowanie branżą maszyn rolniczych 
• Komunikatywność, umiejętności negocjacji, prezentacji, pewność siebie 
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów 
• Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe 
• Znajomość obsługi Microsoft Office 
• Znajomość języka angielskiego, mile widziana rosyjskiego 
• Dobra organizacja pracy własnej 
• Zaangażowanie, kreatywność, inicjatywa 
 
Pracodawca oferuje 
• Stabilne zatrudnienie w prężnie działającej firmie o ugruntowanej pozycji 
• Przyjazna atmosfera pracy 
• Szansa nauki i rozwoju 
• Atrakcyjny system wynagrodzeń 

 
CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do 20.04.2018 

na adres e-mail: cv@jagoda.com.pl 
 
 
 
 
W CV prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę 
moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
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