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Firma NOYEN Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów przemysłowych urządzeń myjących na rynku Polskim, jak i 
właścicielem patentów dotyczących efektywnego mycia z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowych i innowacyjnych 
preparatów chemicznych. Dodatkowo firma wykonuje inne urządzenia przemysłowe wyposażone w zaawansowane funkcje 
automatyczne i zrobotyzowane. 
 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY 

 
Zakres zadań: 

 wsparcie pracowników Działu Sprzedaży i Marketingu w budowaniu relacji z potencjalnymi klientami za pośrednictwem 
serwisów społecznościowych specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych, kontaktów telefonicznych, e-
maili 

 docieranie z ofertą firmy do potencjalnych klientów za pomocą ww. kanałów 

 rozwijanie bazy klientów 

 współpraca z marketingiem i handlowcami w zakresie ofert przedstawianych klientom 

 utrzymywanie relacji z potencjalnymi Klientami 

 analiza rynku oraz monitoring działań konkurencji 
 

Wymagania: 

 łatwość w poruszaniu w serwisach społecznościowych – LinkedIn 

 inicjatywa, kreatywność i zaangażowanie są warunkiem koniecznym 

 swoboda w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność budowania relacji za pośrednictwem serwisów 
społecznościowych 

 dobra znajomość języka hiszpańskiego lub niemieckiego będą dużym atutem 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym  

 umiejętność pracy w zespole, 

 odpowiedzialność i skuteczność oraz wytrwałość w działaniu 

 szukamy osoby studiującej lub mającej ukończone studia wyższe, mile widziane wykształcenie techniczne (preferowane 
elektrotechnika, elektronika, mechatronika, automatyka) 

 
Oferujemy: 

 umowę o pracę na pełen etat 

 narzędzia pracy: laptop, telefon  

 wynagrodzenie stałe oraz system premiowy 

 pracę w doświadczonym zespole 

 udział w innowacyjnych projektach 

 pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych 

 pakiet medyczny 
 
Miejsce pracy: Lublin 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@noyen.com  
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zapraszamy na naszą stronę: www.noyen.com 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. 922).
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