
 

 

 

 
 
Kim jesteśmy? 
 

Tam gdzie zobaczysz Grupę Hager, tam zobaczysz również energię. Jako niezależny i rodzinny biznes, jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług i rozwiązań w 

zakresie instalacji elektrycznych. Nasze usługi i rozwiązania w zakresie od dystrybucji energii, kanałów prowadzenia przewodów oraz technik bezpieczeństwa po 

zarządzanie inteligentnym budynkiem są dostępne na całym świecie. W 129 krajach konsumenci darzą zaufaniem nasze rozwiązania i usługi związane z instalacjami 

elektrycznymi w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Są one opracowywane, tworzone i sprzedawane przez 11,650 pracowników w 28 krajach – a w 

przyszłości może przez Ciebie. Użyj swojej energii w inteligentny sposób . Dołącz teraz do Grupy Hager! 

 

“Key Account Manager – Biura Projektowe” 
               Miejsce pracy – woj. Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą: 
 współpraca z biurami projektowymi, projektantami instalacji elektrycznych 

 nadzór nad projektami w procesie budowy 

 sporządzanie ofert handlowych (we współpracy z Doradcą ds. Wsparcia Inwestycji) 

 prowadzenie prezentacji produktowych dla klientów 

 współpraca z zespołem Kierowników Produktu, Działem Obsługi Klienta 

 budowanie relacji handlowych z pozyskanymi klientami 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 
 wykształcenie wyższe techniczne  

 praktyczna wiedza z obszaru elektryki, elektrotechniki 

 doświadczenie projektowe (współpraca z biurami projektowymi, mile widziane uprawnienia projektowe) 

 doświadczenie przy nadzorze projektu podczas budowy 

 dobra znajomość lokalnego rynku w branży technicznej 

 łatwość nawiązywania kontaktów i budowania długofalowych relacji z klientami 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 znajomość systemu SAP (jako dodatkowy atut) 

 wysoki poziom samodzielności oraz inicjatywa w działaniu 

 prawo jazdy kat. B, gotowość do pracy w terenie 

 zaangażowanie, kreatywność i entuzjazm 

  
 

Oferujemy: 
 możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie 

 szkolenia merytoryczne 

 atrakcyjny system premiowy 

 pracę w zespole przyjaznych profesjonalistów i ciekawe wyzwania zawodowe 

 pakiet socjalny ( m.in. opieka zdrowotna, karnety sportowe, ubezpieczenie, dofinansowanie nauki) 

 wyposażenie stanowiska pracy: służbowy samochód, komputer oraz telefon 
 
 
 

 
 
 

 

hagergroup.com/luckyyou 
 

#LuckyYou 
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https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=20607&company=HagerGroup&username=

