
 

Asystent ds. Sprzedaży w Volvo Trucks Polska 

Jesteśmy pierwszym na świecie największym producentem samochodów ciężarowych, częścią globalnego 

i wielokulturowego zespołu. Pracujemy z energią, pasją i szacunkiem dla człowieka. Dostarczamy kompleksowe 

rozwiązania transportowe dla naszych Klientów. 

 

Aktualnie istnieje możliwość podjęcia płatnego stażu na stanowisku Asystenta ds. Sprzedaży w firmie Volvo 

Trucks Polska w Pietrzykowicach. Staż u nas umożliwia zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej jak również 

daje szansę związania się z naszą firmą na dłużej. Po zakończeniu programu stażowego najlepszym uczestnikom 

zaoferujemy zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach Volvo Trucks.  

 

W trakcie stażu będą realizowane następujące zadania:  

•  Weryfikacja i aktualizacja wpisów w CM (baza danych Klientów) 

•  Kontakt z Serwisem w zakresie obsługi Kontraktów Serwisowych   

•  Wsparcie administrowania procesu sprzedaży pojazdów  

•  Nadzór nad Dynafleet (narzędzie telematyczne do obsługi floty pojazdów)  

•  Przyjmowanie i wydawanie pojazdów  

•  Współpraca z Firmami Zabudowującymi  

•  Mailingi, akcje wysyłkowe 

 

Od osób zainteresowanych podjęciem płatnego stażu oczekujemy: 

•  Absolwent/ka lub student/ka co najmniej trzeciego roku studiów (preferowane kierunki techniczne)  

•  Dokładność i zaangażowanie -  

•  Nastawienie na rozwój 

•  Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole 

•  Prawo jazdy kategorii B 

•  Dobra znajomość języka angielskiego 

 

Oferujemy:  

•  Płatny, roczny staż w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania 

•  Szkolenia z zakresu: systemów wsparcia sprzedaży, systemów monitorowania pojazdów, budowy pojazdów 
ciężarowych, kontraktów serwisowych  

•  Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez uczestnictwo w bieżących projektach oraz realizowanie 
odpowiedzialnych zadań 



•  Codzienną naukę w atmosferze dzielenia się wiedzą oraz możliwość wdrażania własnych pomysłów 

•  Niezbędne narzędzia do pracy  

•  Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod okiem profesjonalistów  

•  Po zakończeniu programu stażowego najlepszym uczestnikom zaoferujemy zatrudnienie i możliwość rozwoju w 
strukturach Volvo Trucks Poland 
 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: joanna.smoluchowska@volvo.com do dnia 10 października 2016 
roku. W temacie maila proszę o wpisanie: Asystent ds. Sprzedaży- Pietrzykowice.  
 
 

Firma zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”. 
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