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Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki 

 
Odpowiedzialnej za aktywne pozyskiwanie nowych klientów i obsługę dotychczasowych oraz kreowanie marki 

produktów – płytek epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych.   

Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych,  
światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej 

renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, 
 

poszukuje osoby na stanowisko: 

• zapoznanie się z charakterystyką produktów i procesem ich 
wytwarzania; 

• systematyczna analiza rynku globalnego pod kątem 
potencjału sprzedaży produktów; 

• definiowanie kanałów sprzedażowych i nawiązywanie 
kontaktów z potencjalnymi klientami; 

• budowanie bazy klientów i firm konkurencyjnych; 
• pozyskiwanie zamówień i obsługa klientów; 
• wspieranie dystrybutorów w prowadzonych przez nich 

działaniach marketingowych; 
• uczestnictwo w targach, konferencjach, spotkaniach 

biznesowych; 
• opracowanie strategii sprzedaży, polityki marketingowej i 

aktualizacja materiałów marketingowych; 

Zadania: Oczekujemy: 

• wykształcenie wyższe min. magisterskie techniczne 
(wskazana elektronika lub fizyka), pożądane także 
wykształcenie biznesowe;   

• dyspozycyjność w różnych godzinach (kontakty z 
klientami z innych stref czasowych), wyjazdy 
zagraniczne; 

• znajomość oprogramowania biurowego i 
graficznego; 

• biegła znajomość języka angielskiego, pożądana 
niemieckiego, chińskiego, japońskiego; 

• doświadczenie w wykorzystaniu mediów 
społecznościowych w reklamowaniu firmy i 
produktów; 

• dolności organizacyjne, systematyka, sumienność, 
rzetelność; 

Zapewniamy: 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne 
do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; 
(Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarza nie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu 
do wiadomości następujących informacji: 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem. 
2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133. 
3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl 
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 
5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. 
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Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
rekrutacja@vigo.com.pl 
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