
      

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen 
GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę. 

 
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

REGIONALNY KONSULTANT DS. SPRZEDAŻY KOTŁÓW 
miejsce pracy: region północny Polski (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, 
kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmiosko-mazurskie) 
 

Zadania: 

 rozwój oraz ekspansja sprzedaży kotłów (OŹE) wśród istniejącej bazy Klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji z nowymi 

strategicznymi kontrahentami 

 doradztwo oraz wsparcie nad inwestycjami w zakresie dostarczania energii cieplnej oraz ich produktów dla: biur 

technicznych, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, urzędów 

 wsparcie techniczne dla Klientów oraz pomoc w projektach 

 przygotowanie ofert oraz koncepcji technicznych 

 współpraca z projektantami i pozyskiwanie nowych 
 

 

Oczekiwania wobec kandydata: 

 wykształcenie z zakresu ogrzewnictwa 

 dobra znajomośd automatyki i mechaniki urządzeo kotłowych 

 doświadczenie w planowaniu i doradztwie w zakresie branży grzewczej 

 wysokie umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne 

 orientacja na Klienta oraz rozwiązywanie problemów 

 obsługa programów MS Office oraz AutoCAD 

 prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 przejrzyste zasady pracy premiujące osiągane wyniki 

 pakiet benefitów dla pracowników (ubezpieczenie zdrowotne, pakiet sportowy) 

 pracę w dynamicznym i zgranym zespole, 

 niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, smartfon 

 możliwośd rozwoju poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach 

 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel. 
665 084 344 
 
 

 



Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie 
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak 
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w 
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym  
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


