
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki 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:  

 

Specjalista ds. Intralogistyki (praca w systemie hybrydowym) 
 
Nr ref.: INT/ Miejsce pracy: 
 
Miejsce pracy: Sosnowiec 

          Gdańsk 
          Warszawa 
          Rzeszów 
          Wrocław  

 
 

Nasze oczekiwania: 
 

- min. 3 lata doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w sprzedaży B2B (mile widziane w 
branży technicznej),  

- wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne lub logistyczne), 
- znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
- orientacja na klienta i postawa proaktywna, 
- umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne, 
- podstawowa znajomość AutoCAD oraz pakietu MS Office 
- gotowość do częstych podróży służbowych, 
- prawo jazdy kat. B. 

 
Za co będziesz odpowiedzialny/a: 
 

- analizę potrzeb biznesowych i doradztwo w obszarze rozwiązań intralogistycznych (głównie systemy 
regałowe, docelowo po przeszkoleniu również wózki wysokiego składowania (VNA), oraz wózki autonomiczne 
(roboty AGV/AMR)), 

- sprzedaż systemów regałowych, w tym przygotowywanie ofert i negocjacje  handlowe, 
- współpracę z innymi specjalistami w celu optymalizacji istniejących oraz nowych procesów i systemów 

logistycznych klientów (głównie w zakresie magazynowania i transportu bliskiego), 
- bieżącą współpracę z przedstawicielami handlowymi odpowiedzialnymi za sprzedaż wózków widłowych.  

 

Co oferujemy: 
 

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

- pakiet szkoleń (produktowych i handlowych), 

- cykl szkoleń specjalistycznych w zakresie intralogistyki w Polsce i zagranicą, 

- możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego, 

- atrakcyjne wynagrodzenie, 

- umowę o pracę, 
- grupowe ubezpieczenie NNW, kartę Multisport 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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