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Fabryka Naukowców już od ponad 7 lat zajmuje się innowacyjną, pozaszkolną edukacją dzieci. Naszą ideą jest 
rozwijanie w dzieciach pasji na nauk ścisłych. Poprzez organizację atrakcyjnych zajęć z budowy robotów z LEGO, 
eksperymentów, programowania gier, łączymy naukę ze świetną zabawą. W związku z dynamicznym rozwojem 
firmy, szukamy osoby, która zwiększy udział firmy w rynku.  

 
 

Przedstawiciel Handlowy 
 
Jeżeli: 
 

 Posiadasz doświadczenie w pozyskiwaniu klientów 
 Potrafisz budować długotrwałe relacje z klientami 
 Lubisz stawiać sobie cele i chętnie do nich dążysz 
 Chcesz sprzedawać produkt w który wierzysz i który jest naprawdę dobry 
 Znasz i chcesz nadal zgłębiać techniki negocjacji 
 jesteś osobą zdyscyplinowaną i potrafisz bardzo dobrze zorganizować sobie pracę 
 pozytywnie podchodzisz do życia, z nastawieniem na rozwój 
 znasz branżę edukacyjną, lubisz klocki LEGO, pasjonują Cię nowe technologie 
 masz prawo jazdy i nie boisz się jeździć 

 
Możemy Ci zaoferować: 
 

 pracę z ludźmi z pasją, w otoczeniu mnóstwa zabawek i nowych technologii 
 wartościowy produkt, który wspiera edukację dzieci już od 5 roku życia 
 profesjonalny pakiet szkoleń 
 elastyczny czas pracy 
 atrakcyjne wynagrodzenie  
 umowę o pracę  

 
Do Twoich obowiązków będzie należało: 
 

 Nawiązywanie współpracy ze Szkołami, Przedszkolami i Placówkami edukacyjno-kulturalnymi 
z woj. Śląskiego 

 Pozyskiwanie zamówień na warsztaty, pokazy, eventy zgodnie z aktualna ofertą 
 Utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskanymi 
 Umawianie spotkań z klientami, prowadzenie kalendarza spotkań  
 Tworzenie i aktualizacja bazy danych 
 Realizacja planu sprzedaży 

 
Jeżeli masz pasję, lubisz wyzwania i chcesz być częścią innowacyjnego projektu,  
prześlij nam swoje CV, podając w temacie „Przedstawiciel Handlowy” na adres: 

praca@fabrykanaukowcow.pl 
 
 
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 dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 
poz. 883)". 
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