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Od 25 lat powiększamy możliwości produkcyjne. Dysponujemy m.in. kilkunastoma wielkoformatowymi maszynami 
drukarskimi, zapleczem umożliwiającym obróbkę materiałów oraz nadrukiem na tkaninach. Dzięki doświadczonym 
pracownikom samodzielnie zapewniamy naszym Klientom produkty o najwyższej jakości, m.in. wydruki wielkoformatowe, 
wydruki na tkaninach, produkty z plexi, kasetony. Dostarczamy je dla dużych sieci sprzedaży, nasze produkty znajdziesz 
w każdym centrum handlowym na terenie Polski i często poza granicami. Drukujemy dziś, to co klienci zobaczą jutro. 
 
W związku większymi możliwościami produkcyjnymi szukamy osoby na stanowisko: 

Przedstawiciel handlowy KAM 

Stawiamy na osoby z okolic Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, nie jest to warunek konieczny. Miejsce 
pracy: cała Polska 

Już pierwszego dnia otrzymasz szkolenie z zakresu stosowanych przez nas materiałów oraz możliwości produkcyjnych. Twój 
sukces, to nasz sukces! 

Główne obowiązki 
 nawiązywanie kontaktów z klientami 
 budowanie długotrwałych relacji handlowych z klientami 
 negocjacje handlowe i przygotowanie ofert 
 dbanie o jakość ofert przesyłanych do klientów 
 komunikacja z działem produkcji 

Oczekiwania 
 doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego, mile widziane w branży reklamy wizualnej 
 wykształcenie min. średnie 
 umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne 
 umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami 
 zaangażowanie w realizację założonych celów, uczciwość, odpowiedzialność i operatywność 
 znajomość pakietu MS Office 
 czynne prawo jazdy kat. B 

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość branży reklamowej lub poligraficznej. 

Oferujemy 
 ciekawą, pełną wyzwań pracę w jednej z największych firm z branży 
 stałe merytoryczne wsparcie 
 rozwój zawodowy poprzez udział w targach branżowych 
 udział w szkoleniach 
 dostęp do nowoczesnych rozwiązań i profesjonalne, dynamiczne środowisko pracy 
 niezbędne narzędzia pracy i atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do osiąganych wyników 
 otwartość na Twoje pomysły i możliwość wdrażania własnych rozwiązań 
 przyjazną atmosferę pracy 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres: rekrutacja@prografsg.com z dopiskiem: Przedstawiciel handlowy. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 

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 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". 
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