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Kopalnia Melafiru Tłumaczów 
 

 

 

Regnars Sp. z o.o., Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie, jeden z wiodących 
dostawców kruszyw drogowych i kolejowych, poszukuje kandydata/kandydatki 
na stanowisko: 
 
 

Specjalista ds. logistyki i sprzedaży, miejsce zatrudnienia Biuro Handlowe we 
Wrocławiu 

 
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za/Główne 

zadania/Opis stanowiska: 
 
- Aktywne zdobywanie klientów oraz wspieranie innych działów Spółki 
- Obsługa i utrzymywanie trwałych stosunków z klientami 
- Prowadzenie negocjacji handlowych 
- Monitorowanie i bieżącą analizę rynku 
- Tworzenie ofert handlowych 
- Negocjowanie i opiniowanie umów 
- Obsługa programu magazynowo- sprzedażowego (w tym wystawiania faktur) 
- Kontrola wpływów ze sprzedaży i obsługa należności 
- Kontrola i weryfikacja dokumentów  
 
 Wymagania/Oczekiwania: 
 
- Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, logistyka, budownictwo) 
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera- MS Office (przede wszystkim Excell) 
- Nastawienie na realizację celów i przestrzeganie terminów 
- Zdolności organizacyjne i umiejętność koordynacji zadań 
- Prawo jazdy kat. B 
- Odporność na stres połączona z umiejętnością pracy pod presją czasu 
- Płynne posługiwanie się język angielskim lub niemieckim 
- Dodatkowym atutem będą: znajomość programu Symfonia Handel oraz znajomość rynku 
budowlanego (drogi i kolej)  

 
 Oferujemy: 
 
- Szansę rozwoju zawodowego 
- Możliwość pracy w prężnie rozwijającej się firmie  
- Niezbędne narzędzia pracy 
- Możliwość wdrażania inicjatyw oraz wykazywania się wiedzą merytoryczną 
- Pracę w młodym zespole na samodzielnym stanowisku 
- Korzystne warunki finansowe 
 
 

CV wraz z ew. listem motywacyjnym prosimy kierować na adres e-mail: 
k.dobrzanska@regnars.pl 

 
 
Prosimy o zamieszczenie 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 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
1182 ze zmianami.” 
 
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. 
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