Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej.
Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne działania
w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych.
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

SAMODZIELNY INSPEKTOR W DZIALE SPRZEDAŻY - ROPA
miejsce świadczenia pracy: Płock
(nr. ref. 35/V/2017)
OFERUJEMY:
 zatrudnienie w renomowanej firmie w oparciu o umowę o pracę,
 stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,
 bogaty pakiet benefitów (m.in. pracowniczy program emerytalny, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 atrakcyjny pakiet socjalny,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 szkolenia i programy wdrożeniowe,
 koleżeńską atmosferę w pracy.
WYMAGANIA:
 wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane prawnicze, ekonomiczne, lingwistyczne, stosunki
międzynarodowe,
 doświadczenie zawodowe: min. 5 lat, doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych, preferowane
minimum 3 lata w branży naftowej lub paliwowej,
 wiedza specjalistyczna: znajomość branży naftowej i uwarunkowań rynku dostaw do rafinerii polskich
 dobra znajomość pakietu MS Office,
 biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), dodatkowo mile widziana komunikatywna
języków rosyjskiego/niemieckiego,
 wysoka kultura osobista i komunikatywność, samodzielność i kreatywność.
GŁÓWNE ZADANIA:
 pełnienie roli Opiekuna Klienta zgodnie ze standardami Spółki,
 koordynacja współpracy Operatorów rurociągów przesyłowych Rosji, Białorusi, Niemiec
z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi PERN,
 bieżący monitoring rynku ropy oraz pozyskiwanie klientów w zakresie usług ropy naftowej.
 sporządzanie prezentacji, raportów, materiałów na negocjacje oraz udział w tworzeniu projektów umów
dotyczących usług z obszaru ropy naftowej,
 udział w negocjacjach oraz wdrażanie ich ustaleń,
 opracowywanie pism, prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi (w tym organami
administracji państwowej) w zakresie usług z obszaru ropy naftowej.
Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@pern.pl
w terminie do 20 listopada 2017 r. do godz. 12:00.
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny 35/V/2017
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach
rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych".
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

