
 

 
 
 

   

   
 

Jesteśmy dynamiczną i innowacyjną firmą o zasięgu globalnym, oferującą zintegrowane rozwiązania z 
dziedziny mobilności i zarządzania energią. Zatrudniamy 1600 pracowników, którzy projektują, wdrażają 
i utrzymują systemy wspierające ludzi w ich codziennym życiu. Wytwarzamy i dostarczamy technologię 
sterowania ruchem drogowym, oświetleniem ulicznym oraz systemy sterowania w zakresie 
infrastruktury i przetwarzania energii. 

 

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko: 
 

Inżynier Sprzedaży 
Miejsce pracy: Modlniczka k. Krakowa 

 

 

Co będziesz robić?  
 
Do Twoich obowiązków będzie należała aktywna sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Spółkę, 
umacnianie pozycji rynkowej i promowanie marki Dynniq, budowanie bazy klientów oraz utrzymywanie 
relacji z istniejącymi klientami, a także monitorowanie rynku pod kątem trendów i możliwości rozwoju. 
 
Do podstawowych obowiązków na stanowisku Inżyniera Sprzedaży należy: 

ϕϕϕϕ Sporządzanie ofert, kalkulacji oraz analiza dokumentacji przetargowych; 
ϕϕϕϕ Identyfikowanie perspektyw sprzedaży w zakresie związanym z działalnością Spółki; 
ϕϕϕϕ Koordynacja bieżących projektów sprzedażowych; 
ϕϕϕϕ Prowadzenie spotkań, prezentacji, szkoleń dla istniejących i potencjalnych klientów;  
ϕϕϕϕ Aktywna promocja marki Spółki; 
ϕϕϕϕ Udział w wydarzeniach branżowych. 
 

Kogo szukamy? 

 

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, komunikatywną i nie boisz się wyzwań, to ta oferta jest dla Ciebie. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

ϕϕϕϕ Wyższego wykształcenia o profilu technicznym, 
ϕϕϕϕ Umiejętności interpersonalnych, 
ϕϕϕϕ Pozytywnego nastawienia do powierzonych zadań, 
ϕϕϕϕ Prawa jazdy kat. B, 
ϕϕϕϕ Umiejętności obsługi komputera, w tym MS Office, 
ϕϕϕϕ Znajomości języka angielskiego,  
ϕϕϕϕ Skutecznego i szybkiego przyswajania wiedzy, 
ϕϕϕϕ Otwartości.  

 

Co oferujemy? 

 

ϕϕϕϕ Atrakcyjne wynagrodzenie, dopasowane do Twojego doświadczenia i umiejętności, 

ϕϕϕϕ Umowę na zastępstwo na okres około 24 miesięcy z możliwością przedłużenia na umowę 

na czas nieokreślony, 

ϕϕϕϕ Doskonałą atmosferę pracy, 

ϕϕϕϕ Wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 

ϕϕϕϕ Możliwość rozwoju w nowocześnie zarządzanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

ϕϕϕϕ Ubezpieczenie grupowe, 

ϕϕϕϕ Owocowe poniedziałki i środy. 
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Sposób aplikowania: 
Wszystkich zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem 
motywacyjnym na adres e-mail:  

ewa.michon@dynniq.com 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Dynniq Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekranowej 6, 32-085 Modlniczka. 
 
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, 
przez Dynniq Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka 
(Administratora danych), w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Inżynier Sprzedaży". 
 
Jeżeli wyrażają Państwo chęć, aby przekazane dane osobowe były przetwarzane na potrzeby przyszłych  
rekrutacji, prosimy o dopisanie pod klauzulą zgody o następującej treści: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dynniq Poland Sp. z o.o. również 
na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
 
Z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez firmę    Dynniq Poland Sp. z 
o. o. można zapoznać klikając w link: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f23f3_2d7d36d180cb42dcaf4756cced530846.pdf 
 
 
 

 


