
 

Firma Gimatic Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem włoskiej firmy Gimatic Srl,  wiodącego 
na świecie producenta pneumatycznych i elektrycznych chwytaków, elementów automatyki przemysłowej 

oraz mechatroniki. 
Gimatic posiada w swojej ofercie elementy sklasyfikowane w czterech głównych grupach: Handling, 

Plastic, Mechatronic oraz Sensors. To szeroka gama elementów pneumatycznych i elektrycznych, 
kompleksowych ramion roboczych robotów i manipulatorów oraz gotowych aplikacji z dziedziny 

automatyki i odbioru detalu stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle 
wytwórczym, metalowym, farmaceutycznym i innych.  Oferujemy m.in.: chwytaki równoległe, kątowe, 
chwytaki 3-szczękowe, przyssawki, prowadnice liniowe, siłowniki pneumatyczne, obrotnice, czujniki  

i wiele innych elementów. 

Szczegółowa oferta na www.gimatic.com 

Doradca Techniczno-Handlowy 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz realizując plan dalszego rozwoju poszukujemy osoby 
na stanowisko: 

Doradca Techniczno-Handlowy 
Miejsce pracy: woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, 
dolnośląskie, opolskie, podkarpackie 

Opis stanowiska: 

 aktywna sprzedaż w terenie, 
 doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów, doboru elementów i budowy 

chwytaków pneumatycznych i elektrycznych, robotyzacji i systemów automatyzacji 
 pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie długoterminowych relacji z klientami, 
 przygotowywanie i prezentowanie ofert, negocjowanie warunków handlowych 
 realizacja planów sprzedaży w powierzonym regionie 
 stałe monitorowanie potrzeb rynku i działań konkurencji, 
 raportowanie wyników pracy, 
 dbanie o dobre imię i wizerunek firmy, 
 przestrzeganie standardów i procedur obowiązujących w firmie, 

Wymagania: 

 wykształcenie techniczne średnie lub wyższe, 
 min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, 
 zdolności techniczne do projektowania i doboru elementów chwytaków i układów 

automatyzacji 
 zdolność analizy procesów produkcyjnych 
 znajomość technik sprzedaży i negocjacji oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania, 
 umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 
 silna motywacja do osiągnięcia założonych celów oraz samodyscyplina, 
 znajomość specyfiki regionalnego rynku, 



 

 

 umiejętność organizacji pracy własnej, 
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office- MS Excel) 
 mile widziana znajomość obsługi programów CAD 
 wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu 

kontaktów), 
 prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

 stabilną pracę w szybko rozwijającej się firmie 
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 atrakcyjny system wynagrodzeń (podstawa + nielimitowana prowizja od sprzedaży) 
 auto służbowe, laptop, telefon 
 dostęp do niezbędnych materiałów promocyjnych i reklamowych, 
 system szkoleń produktowych, sprzedażowych i interpersonalnych, 
 możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aktualnego CV wraz ze zdjęciem oraz listem 
motywacyjnym na adres e-mail: gimatic@gimaticpolska.pl  

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 Gimatic 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Okulickiego 23b/58 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Gimatic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. 
Okulickiego 23b/58. 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. 

 


