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OFERTA nr 2021/164 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Atotech Poland Sp. z o.o. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 

Adres strony internetowej  https://www.atotech.com/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Paulina Mazurczyk 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
recruitment.poland@atotech.com 

Data ważności oferty 31-01-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność 
preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, 
biotechonologia, inżynieria chemiczna 

Znajomość języków obcych angielski 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia  

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy  

(klasyczna galwanotechnika) 

Rodzaj oferty praca stała 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełen etat Wysokość wynagrodzenia brutto  

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Polska Liczba wakatów 1 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
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mailto:recruitment.poland@atotech.com


Zakres obowiązków 

 Bieżąca współpraca z klientami w zakresie sprzedaży 
technologii oraz urządzeń do klasycznej galwanotechniki, jak 
również świadczenie pomocy technicznej na rzecz klienta 

 Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów (cała Polska) 
 Bieżąca analiza rynku 
 Prowadzenie procesu sprzedaży od momentu pozyskania 

Klienta poprzez ofertowanie i negocjacje, aż do dostarczenia 
rozwiązań i świadczenia pomocy technicznej 

 Wsparcie posprzedażowe klienta, budowanie 
długoterminowych relacji biznesowych 

 Cykliczne sporządzanie raportów w systemie CRM 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Firma Atotech to największy na świecie dostawca rozwiązań oraz urządzeń do klasycznej galwanotechniki (general 

metal finishing, GMF), produkcji obwodów drukowanych (printed circuit board, PCB) oraz aplikacji 

półprzewodnikowych. Jest kluczowym partnerem dla ponad 9000 klientów na całym świecie, zatrudnia 4000 

ekspertów w ponad 40 krajach. 

 

W codziennej pracy naszym celem jest znalezienie równowagi między innowacjami przemysłowymi a 

zrównoważonym rozwojem i opłacalnością ekonomiczną. Opracowujemy wiodące w branży rozwiązania, które 

pomagają klientom oszczędzać zasoby i zmniejszać ilość odpadów. 

Nasze Oczekiwania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, 
biotechonologia 

 Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym 

 Doświadczenie w sprzedaży B2B i umiejętność prowadzenia negocjacji (mile widziane) 

 Znajomość branży obróbki powierzchni będzie dodatkowym atutem 

 Komunikatywność oraz umiejętność budowania relacji 

 Samodzielność i dobra organizacja pracy 

 Gotowość do częstych podróży służbowych 

 Prawo jazdy kat. B 
 

 

Nasza Oferta: 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 System szkoleń wprowadzających  

 Niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer,samochód służbowy) 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia techniczne i analityczne prowadzone przez 
centra techniczne należące do Atotech oraz zewnętrzne firmy 

 Wspierający się zespół nastawiony na współpracę i dzielenie się wiedzą 

 Cykliczne spotkania integracyjno-sprzedażowe zespołu 

 Pakiet socjalny (m.in.: prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowanie do 
wypoczynku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


