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

 

CO ROBIMY? 

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

produkując już od ponad 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 DO NASZEGO ZESPOŁU ?  

Specjalista do Działu Handlowego 
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ TWOJE PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI? 

- proponowanie i realizacja strategii eksportowej firmy, 

- pozyskiwanie nowych klientów i zamówień, utrzymywanie obecnych klientów, 

- promocja marki DARPOL poprzez działania E-commerce na terenie i poza terenem Polski, 

- przygotowanie i dostarczanie materiałów promocyjno – reklamowych dla poszczególnych klientów 

wg strategii działań firmy, 

- uczestnictwo i doradztwo w działaniach DARPOL na terenie Polski, 

- prowadzenie dokumentacji eksportowej wg standardów Polski i UE oraz handlu zagranicznego 

(faktury, dokumenty wywozowe, itp.). 

- współpraca z zagranicznymi potencjalnymi i aktualnymi dostawcami. 

- współpraca z pozostałymi działami w firmie w zakresie tłumaczeń oraz innych działań w celu 

realizacji celu strategicznego 

 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? 

Wymagania konieczne: 
- wykształcenie minimum średnie 
- minimum rok doświadczenia w dziale eksportu bądź importu, 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
- znajomość obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna), 
- bardzo dobra organizacja pracy, szybkie wyciąganie wniosków, samodzielność oraz dążenie do 
poszukiwania rozwiązań, 
- koncentracja, dokładność , odpowiedzialność i uczciwość, 
- bardzo szybkie uczenie się. 
 
 
Mile widziane: 
 
- znajomość innego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym (francuski, rosyjski) 
- znajomość programu Subiekt GT (lub podobnego) 
 



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 
- jesteś chaotyczny/chaotyczna i nieuporządkowany/nieuporządkowana 
- nie lubisz angażować się w wykonywaną pracę. 
 

CO OFERUJEMY? 

- umowa o pracę  
- 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 
- dogodny dojazd (blisko pętli Rycerska i dworca PKP) 
- współudział w tworzeniu i kształtowaniu tak bardzo modnej ostatnio branży jaką jest transport 
szynowy 
 

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 zespołu , 

wysyłaj CV już teraz ! 

 

Dokumenty aplikacyjne ze stosowną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać 

na adres koordynator@darpol.bydgoszcz.pl. 
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