
!!!!!!!PRACA  !!!!!!!!  PRACA  !!!!!!!   PRACA !!!!!!! 

 

CO ROBIMY? 

Sprawiamy, że polska kolej staje się co raz bardziej nowoczesna, szybka i niezawodna. Robimy to, 

produkując już od 30 lat różnorodne podzespoły i komponenty do pojazdów szynowych. Świadczymy 

także usługi innowacyjnej obróbki metali, z których potrafimy wyczarować prawdziwe metalowe 

cuda! Naszą siłą jest własne zaplecze inżynierskie, długoletnie relacje i doświadczenie w branży oraz 

zgrany 50-osobowy zespół.  

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze wyroby można spotkać w większości pociągów wożących 

podróżnych po torach polskich i zagranicznych – w tym w tych najnowocześniejszych, które 

budujemy razem z naszymi klientami! 

 

KOGO SZUKAMY  AKTUALNIE DO NASZEGO ZESPOŁU ?  

PRACOWNIKA DZIAŁU HANDLU KRAJOWEGO  

Ponieważ ciągle się rozwijamy, potrzebujemy wsparcia dla naszego obecnego zespołu Działu Handlu . 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ TWOJE OBOWIĄZKI? 

- przygotowywanie ofert (w tym przetargowych), udział w aukcjach elektronicznych oraz nadzór nad 
ofertą, obsługa zapytań ofertowych na części zamienne do pojazdów szynowych 
- wyszukiwanie i kontakt z obecnymi oraz potencjalnymi klientami/dostawcami i ich obsługa, 
wykorzystywanie pojawiających się szans sprzedaży 
- nadzór nad realizacją zamówień, opieka posprzedażna  
- doradztwo w zakresie oferowanych produktów i usług 
- negocjacje handlowe 
 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? 

Wymagania konieczne: 
- min. 2-letniego doświadczenia w obsłudze klienta, zakupach, logistyce, marketingu lub sprzedaży  
- dobrej znajomości obsługi komputera: MS Office (Word, Excel), programy do obsługi poczty 
elektronicznej  
- łatwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji 
- dobrej organizacji pracy, samodzielności,  waleczności, inicjatywy oraz dążenia do poszukiwania 
rozwiązań  
- koncentracji, dociekliwości, dokładności i odpowiedzialności 
- schludnego wyglądu i ubioru  
- wykształcenia min. średniego (ew. zawodowego z dużym doświadczeniem). 
 
Mile widziane: 
- zainteresowania branżą kolejową lub transportu publicznegos 
- zainteresowania techniczne 
- znajomość programu Subiekt GT (lub podobnego) 
- znajomość aplikacji do pracy w chmurze (np. Google Drive, Trello) 
 - znajomość języka angielskiego 
- prawo jazdy kat. B. 
Jeśli masz jakieś dodatkowe umiejętności przydatne na tym stanowisku – tym lepiej! Pochwal się 
nimi. 
 



 

TA  PRACA  NIE  JEST  DLA  CIEBIE  JEŚLI: 

- nie spełniasz powyższych wymagań koniecznych 
- szukasz pracy tylko na chwilę 
- marzysz o pracy w korporacji  (nigdy przenigdy nie chcemy się w nią zmienić!) 
- nie lubisz angażować się w wykonywaną pracę 
- jesteś chaotyczny/chaotyczna 
- nie lubisz pracować z ludźmi. 
 

CO OFERUJEMY? 

- umowa o pracę (możliwe także pół etatu)  
- pracę z ciekawymi  klientami (w tym z powszechnie rozpoznawanymi kolejowymi markami) 
- pracę w przyjaznej atmosferze, w której cenimy zaangażowanie i współpracę (a nie rywalizację) 
- prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach 
- pracę w stabilnej firmie z tradycjami i pozytywną marką wśród klientów 
- rozwijanie wiedzy 
- współudział w tworzeniu i kształtowaniu tak bardzo modnej ostatnio branży jaką jest transport 
szynowy 
- współpraca z klientami B2B (co jest niewątpliwym atutem w porównaniu do pracy z klientem 
indywidualnym) 
 

CO TO OZNACZA? 

Jeśli jesteś gotowa/gotowy  na to, że jadąc pociągiem wszędzie będziesz widzieć nasze części (co 

sprawi, że ciężko Ci wtedy będzie zapomnieć o pracy), chcesz stać się częścią naszego przyjaznego 

zespołu ,  budować z nami nowe pociągi, a przy tym codziennie napić się pysznej kawy, wysyłaj CV już 

teraz ! 

 

Dokumenty aplikacyjne ze stosowną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na 

adres marketing@darpol.bydgoszcz.pl z dopisanym stanowiskiem, na które przesyłana jest 

aplikacja. 
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