
MM Timber Windows Sp z o.o. to producentem okien i drzwi drewnianych z wieloletnim 

doświadczeniem. Dzięki niemu możemy zaoferować Państwu ekskluzywny produkt, który 

odmieni wygląd każdego wnętrza i poprawę warunków codziennego życia dla wielu ludzi.  

W codziennej pracy przyświeca nam filozofia kaizen, która motywuje nas do doskonalenia 

każdego najmniejszego elementu naszej działalności. Możesz stać się częścią tego procesu  

i dołączyć do naszego zespołu na stanowisko pracy: 

                                                                 HANDLOWIEC 

Wymagania:  

- znajomość technik sprzedaży, 

- znajomość i doświadczenie w branży okiennej – będzie dodatkowym atutem. 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny, 

- biegła obsługa komputera,  

- łatwość nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z klientami, 

- komunikatywność, wysoka kultura osobista, 

- umiejętności negocjacyjne, 

- zaangażowanie, kreatywność i umiejętność samodzielnego działania  

- umiejętność pracy w zespole, 

- asertywność, odporność na stres. 

Oferujemy: 

- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

- umowę o pracę w okresie próbnym z wynagrodzeniem: 2.000,- netto + premia od sprzedaży, 

- umowę o pracę po okresie próbnym z wynagrodzeniem: 2.500,- netto + premia od sprzedaży 

- możliwość rozwoju zawodowego, 

- pracę w przyjaznej atmosferze. 

kontakt osobisty: Niedalino 33, 76-024 Świeszyno, 

kontakt telefoniczny: 94 345 81 73 

mail: kadry@mmtimberwindows.com 

 

 

mailto:kadry@mmtimberwindows.com


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  

(w CV i/lub w liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

przez firmę MM Timber Windows sp. z o.o.z siedzibą w Niedalinie 33, 76-024 Świeszyno, (na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO).” 

Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, 

prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu:  

“Ponadto wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez lub na rzecz 

administratora danych.” 

 

 

 


