DW DOMEL Elżbieta Zabielska
ul. Meblowa 35, 18-400 Łomża
tel. 86 / 215 42 22
praca@dwdomel.pl

KILKA SŁÓW O NAS
DW DOMEL to znany i ceniony
dystrybutor
stolarki
otworowej
w
północno-wschodniej Polsce.
Dajemy Klientom poczucie
bezpieczeństwa i najwyższą
jakość,
a
swoim
Pracownikom
poczucie
stabilności i możliwości
rozwoju
w
atmosferze
wzajemnego
wsparcia.
Dołączając
do
naszego
zespołu,
będziesz
miał
styczność
z
najwyższej
jakości stolarką okienną i
drzwiową, jak również z
doświadczonymi profesjonalistami branży budowlanej.
Przez 15 lat naszej pracy
zaufało nam już 30 tys.
klientów.
Poszukujemy osób, które
mają ambicje by pracować w
prężnie
rozwijającej
się
ﬁrmie. Stwarzamy atrakcyjne
ścieżki rozwoju, a także doceniamy
zaangażowanie,
wiedzę i pomysłowość.
Zostań członkiem naszego
zespołu i buduj razem z nami
silną markę - aplikuj już dziś!

PRZEDSTAWICIEL - POMIAROWIEC
Miejsce pracy: Zambrów

Firma DW DOMEL, największy dystrybutor okien, drzwi i bram garażowych w
regionie, poszukuje przedstawiciela - pomiarowca. Praca polega na dokonywaniu
pomiarów stolarki u klientów indywidualnych i instytucjonalnych, jak również
doradztwo w zakresie stolarki, praca biurowa (sporządzanie ofert, sprzedaż) i
obsługa klienta w lokalu.
Ogłoszenie dotyczy pracy w naszym lokalu w Zambrowie przy
ul. Mazowieckiej 2a. Posiadamy również lokale w Łomży oraz Ełku.

Wymagania:
•
•
•
•

Dyspozycyjność i punktualność
Zaangażowanie i kontaktowość
Prawo jazdy kat. B
Mile widziane doświadczenie.

Korzyści dla Ciebie:
•
•
•
•
•
•

Służbowy telefon, komputer, narzędzia
Służbowy samochód
Szkolenie w zakresie stolarki i budownictwa
Stabilne zatrudnienie i umowa o pracę
Godne wynagrodzenie
Szkolenia, konferencje i imprezy integracyjne

Dołącz do zespołu DW DOMEL - Prześlij nam swoje CV na adres
praca@dwdomel.pl lub przyjdź do naszego salonu przy ul. Mazowieckiej 2a
w Zambrowie.
Pamiętaj o załączeniu klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

BUDUJ Z NAMI SILNĄ MARKĘ!

