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TAW Polska to polski oddział jednej z największych firm szkoleniowych na terenie Niemiec - 
Technische Akademie Wuppertal e.V. W Polsce od 14 lat z sukcesami realizujemy projekty 
i programy rozwoju kompetencji pracowników dużych firm. 
 
Do naszego zespołu poszukujemy energicznej i łatwo nawiązującej relacji osoby na stanowisko: 

 

Opiekun/ka kluczowych klientów 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 
Opis stanowiska:  
• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Klientami. 
• Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie rozwoju kompetencji pracowników. 
• Kreowanie ofert i rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klientów. 
• Aktywna sprzedaż szkoleń i usług doradczych oraz umawianie spotkań. 
• Prowadzenie i aktualizacja bazy danych Klientów. 
• Współpraca z ekspertami i poszukiwanie ekspertów do projektów. 
 
Oczekujemy: 
• Wykształcenia wyższego, chętnie w obszarze psychologii, HR, socjologii, ekonomii, zarządzania 

i innych kierunków biznesowych lub społecznych.  
• Doświadczenia sprzedażowego (min. 1 rok), mile widziane w segmencie usług biznesowych. 
• Pewności siebie i wysokiej kultury osobistej. 
• Samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy. 
• Umiejętności tworzenia tekstów - łatwość operowania słowem i wypowiadania się. 
• Przynajmniej średniozaawansowanej znajomości j. angielskiego. 
 
Proponujemy: 
• Umowę o pracę na pełny etat. 
• Motywujące warunki finansowe. 
• Pracę w stałych godzinach. 
• Własne, stałe stanowisko i świetną atmosferę w biurze. 
• Możliwość zdobycia rozległego doświadczenia zawodowego.  
• Możliwość wspierania największym światowych firm we wdrażaniu programów doskonalących 

kompetencje ich pracowników. 
• Rozwijające, różnorodne zadania i możliwość wykazania się w nich kreatywnością.  
• Samodzielność działania w ramach prowadzonych projektów.  
 
Wymagane dokumenty:  
• CV ze zdjęciem opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 
Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie CV (w formacie PDF o nazwie 
nazwisko_imię_CV) z zaznaczeniem: KAM_2019 w tytule wiadomości, na adres: 
info@tawpolska.pl  
 
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami. 
 
Więcej informacji o naszej firmie znajdziecie Państwo na stronie www.tawpolska.pl 


