
Założona w 1918 roku NSG Group, której częścią jest firma Pilkington IGP Sp. z o.o., to jeden  
z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych dla budownictwa oraz motoryzacji. Jesteśmy 

liderem w dziedzinie innowacyjnych i wysokoefektywnych rozwiązań dla globalnych rynków, realizując je w zgodzie z 
naszą polityką społecznej odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne. 

 

Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, tworząc bezpieczne i 
przyjazne środowisko pracy – nasza oferta jest dla Ciebie!  

 
Obecnie do Pilkington IGP Sp. z o.o. do Biura Pionu Handlowego w Warszawie poszukujemy kandydatów/ kandydatek 

na stanowisko: 
   

Specjalista ds. sprzedaży szkła ognioochronnego 
Nr ref. SSO/WAR 

Miejsce pracy: Warszawa 

Ilość stanowisk: 1 

 
 

Osoba zatrudniona będzie wsparciem dla Kierownika sprzedaży szkła ognioochronnego w zakresie przygotowania 
kalkulacji oraz ofert dla klientów.  

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie: 

 przygotowywanie ofert w oparciu o odpowiednią dokumentację techniczną oraz z uwzględnieniem zasad 
prawa budowlanego i obowiązujących przepisów 

 przygotowywanie analiz i prezentacji 

 udział w spotkaniach z klientem 

 samodzielna realizacja określonego budżetu sprzedaży 

 obsługa klientów w powierzonym regionie 

 asystowanie przy ustalaniu warunków handlowych 

  

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 pracę w międzynarodowym środowisku oraz dynamicznie rozwijającej się firmie 

 stabilne zatrudnianie w oparciu o umowę o pracę 

 niezbędne narzędzia pracy dopasowane do specyfiki i potrzeb stanowiska  

 możliwość przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego 

 pakiet szkoleń dostosowany do zakresu obowiązków 

 szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych (m.in. dofinansowanie do wakacji, opieka medyczna, nagrody 
jubileuszowe, bon świąteczny) 

 możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

 

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo 

 doświadczenie w obszarze sprzedaży 

 dobra znajomość rysunku technicznego 

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 znajomość języka rosyjskiego lub czeskiego będzie dodatkowym atutem 

 prawo jazdy kat. B 

 
Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji poprzez: 

 
Dzial.personalny@pl.nsg.com  

  
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na 

stanowisko Specjalista ds. sprzedaży szkła ognioochronnego w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych 

dokumentach, które przedkładam.  Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; 
zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność 

przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków 
prawnych wstecz)”. 
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