
JÓŹWIAK S.C. 

Narcyzowa 24, PL-60175 Poznań, Wielkopolskie T: +48 61 867 75 14 / F: +48 61 867 80 65 

NIP: PL7792295976 / REGON: 300419818 jozwiak@jozwiak.eu / www.jozwiak.eu 

JÓŹWIAK S.C. jest rodzinną firmą wywodzącą się z Poznania, która produkuje tkaniny na modę męską, głównie 
garnitury, marynarki, spodnie oraz płaszcze. Zaopatrujemy klientów w Polsce jak i w ponad 30 krajach na całym 
świecie.  

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://jozwiak.eu/ 

W chwili obecnej szukamy pracownika, który zadba o klientów z rynków w Niemczech, Skandynawii, Włoszech 
oraz USA.

Menedżer Regionalny - Niemcy, Skandynawia, Włochy, USA

Miasto: Poznań 

Region: wielkopolskie 

Obowiązki:   
• poszukiwanie nowych klientów na rynkach europejskich oraz amerykańskich;
• obsługa oraz wsparcie nowych i istniejących klientów (obsługa procesu zamówień, sprzedaży, obsługa

posprzedażowa) zarówno z biura w Poznaniu jak i podczas kilkudniowych wyjazdów służbowych;
• nadzorowanie i zarządzanie pracą agenta obsługującego rynek niemiecki oraz włoski;
• spotkania z klientami w ich siedzibach (organizacja kalendarza spotkań, przygotowanie i wykonanie);
• dostarczanie klientom oferty oraz gotowych tkanin i wzorników;
• uczestnictwo w targach tkanin.

Szukamy osoby która jest samodzielna, sumienna, posiada zdolności organizacyjne oraz rozumie sens pracy 
nastawionej na wyniki sprzedażowe i potrafi je uzyskać. Jednocześnie jest otwarta, tolerancyjna, szanuje innych. Ze 
względu na specyfikę branży odzieżowo-tekstylnej, potrzebujemy kogoś kto potrafi myśleć nieszablonowo i 
rozwiązywać problemy, jest zmotywowany i cierpliwy wobec napotkanych trudności. 

Wymagania: 

• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• samodzielność, samosterowność, wytrwałość w dążeniu do celu;
• odporność na stres;
• łatwość nawiązywania kontaktów oraz komunikatywność;
• umiejętność dobrego zorganizowania swojej pracy oraz ponoszenia za nią odpowiedzialności;
• umiejętność pracy zarówno w grupie jak i samodzielnie;
• pomysłowość, umiejętność aktywnego rozwiązywania problemów;
• wysoka kultura osobista;
• gotowość na częste kilkudniowe wyjazdy służbowe (średnio raz w miesiącu);
• prawo jazdy kategorii B.
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Dodatkowo cenione: 

• znajomość języka włoskiego;
• wykształcenie związane z handlem zagranicznym;
• wykształcenie lub doświadczenie/wiedza związane z rynkiem 

odzieżowo-tekstylnym;
• wiedza/zainteresowanie modą męską

• umowę o pracę;
• wynagrodzenie: 4600 zł brutto miesięcznie plus prowizja w zależności od wyników (brak górnego limitu);
• bardzo wysoką prowizję procentową;
• przyjazną atmosferę w pracy;
• partnerskie podejście do pracownika;
• prywatne ubezpieczenie zdrowotne;
• dobrze zorganizowane środowisko pracy;
• wysokiej jakości narzędzia pracy.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://jozwiak.eu/kariera/ 

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowania przez formularz pod adresem https://jozwiak.eu/kariera/ załączając 
CV oraz list motywacyjny.  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez JÓŹWIAK S.C. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Narcyzowa 24 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest JÓŹWIAK S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Narcyzowej 24. Dane 
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Oferujemy: 
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