
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań intralogistycznych i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o 

napędzie spalinowym i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, 

stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.  

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:  

 

KEY ACCOUNT MANAGER 

Nr Ref.: KAM  
Rejon pracy: Polska centrala Łódź, Warszawa 
 

Nasze oczekiwania: 

 

 min. 5-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku handlowym w branży material handling 

 wiedza z zakresu logistyki, techniki, ekonomii  

 wysokie umiejętności komunikacyjne,  

 umiejętność samodzielnego prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji, 

 dyspozycyjność, mobilność, 

 dobra znajomość j. angielskiego,  

 prawo jazdy kat. B,  

 dobra znajomość programów Excel, PowerPoint 

 wykształcenie wyższe (min. licencjat) techniczne lub logistyczne lub ekonomiczne  

 

Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

 

 budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z wytypowanymi, strategicznymi klientami firmy LMH PL 

 pozyskiwanie nowych klientów strategicznych, 

 współpraca i koordynacja działań z międzynarodowymi strukturami firmy w ramach prowadzonych 

projektów,  

 przygotowywanie indywidualnych, kompleksowych kalkulacji i ofert współpracy,  

 negocjowanie umów handlowych i serwisowych, 

 systematyczne raportowanie efektów swojej pracy, 

 realizowanie innych celów wyznaczanych przez firmę. 

 

Co oferujemy: 

- możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie, 

- pakiet szkoleń (produktowych i handlowych), 

- atrakcyjne wynagrodzenie, 

- umowę o pracę, 
- grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym, 
- niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy. 



 

 

 

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację 
zawierającą cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail: 

rekrutacja@linde-mh.pl  

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  
w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że: 

- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej, 

- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej 
wycofaniem”. 

 

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. 

 

Linde. Przejdź na naszą stronę! 

www.linde-mh.pl 
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