
 

 

TEDMAR (www.tedmar.com.pl) jest firmą o ponad 20-letniej tradycji, specjalizującą się                             
w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości odzieży służbowej. Oferta firmy była wielokrotnie 
nagradzana przez fachowe gremia i znalazła uznanie w oczach licznych instytucji i marek,                    
m.in. sieci Pijalni Czekolady Wedel, Lodziarni Grycan, Unity Line, BOLS, Marriott czy Sheraton. 
TEDMAR jest autorem bluz kucharskich dla wielu znanych osobowości kulinarnych m.in.:                     
Karola Okrasy, Kurta Schellera i Roberta Sowy. 

 

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:  

Specjalista ds. sprzedaży. 
Miejsce pracy: Raszyn, mazowieckie 

 

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, potrafisz wzbudzić zainteresowanie tym, co mówisz, masz zmysł 
estetyczny, ciekawi Cię moda i na dodatek wiesz, co oznacza skrót HoReCa, to stanowisko jest 
dla Ciebie. 
 

Do zadań specjalisty ds. sprzedaży należy m.in.: 

 aktywne pozyskiwanie partnerów handlowych w Polsce, a w dalszej perspektywie także 
w Niemczech, czy innych krajach UE, 

 realizacja celów sprzedażowych oraz wyznaczonych strategii marketingowych, 

 utrzymywanie relacji biznesowych z Klientami, 

 monitorowanie rynku,  

 nadzór nad realizacją zamówień dla Klientów, 

 dbanie o wizerunek firmy, 

 raportowanie bieżących wyników pracy. 
 

Wymagania: 

 mile widziane doświadczenie w sprzedaży odzieży, a szczególnie odzieży do pracy, 

 znajomość branży HoReCa, Beauty & SPA oraz medycznej będzie dodatkowym atutem, 

 znajomość technik sprzedaży, umiejętność prowadzenia negocjacji i prezentacji 
handlowych, 

 znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego, 

 bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie, odpowiedzialność, 

 czynne prawo jazdy kat. „B”, 

 umiejętność obsługi komputera (Word , Excel, Internet, poczta elektroniczna, CRM), 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

 wysoka kultura osobista. 
 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę, w przypadku własnej działalności gospodarczej istnieje 
możliwość podpisania umowy o współpracę, 

 atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników sprzedaży, 

 przyjazną atmosferę w miejscu pracy, 

 telefon służbowy i inne narzędzia pracy. 

 
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: praca@tedmar.com.pl. 
 

W dokumentach aplikacyjnych 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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