
 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

 

 

 

 

 

 
 
 

OFERTA PRACY - POLSKA 
Nr ref. EURES: 4875492 

 
 

Stanowisko:  

 

Regionalny Kierownik ds Sprzedaży i Licencjonowania 

Kod ISCO:  1221 

Opis stanowiska / zakres 

obowiązków: 

Kandydat będzie musiał rozwijać, wdrażać oceny uzgodnionych planów 

sprzedaży, być w stanie oszacować szans biznesowe, opracowywać bazę 

potencjalnych klientów i kontaktów telefonicznych. Podróżować po 

wyznaczonym obszarze Europy i spotykać się z potencjalnymi 

licencjobiorcami oraz partnerami strategicznymi. Prowadzić dokładną 

ewidencję wszystkich transakcji sprzedaży i działań poszukiwawczych.  

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: POLSKA 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  SANRIO GMBH 

Nazwa: Eva Campi HR Director 

Kraj: WŁOCHY 

Telefon (z kodem kraju): +39 0236529354 

E-mail: ecampi@sinriolicense.com 

Strona internetowa: www.sanrio.com 

Krótki opis działalności gospodarczej:  Sanrio to japońska firma, założona w sierpniu 1960 roku przez Pan Shintaro 

Tsuji. Sanrio stworzyła linię towarów zaprojektowanych jako prezenty na 

różne okazje. 

Sanrio GmbH - Europejska centrala jest spółką całkowicie zależną od Sanrio 

Co, Ltd., i znajduje się w Hamburgu, Niemcy. Sanrio GmbH dystrybuuje 

produkty w całej Europie Wschodniej i Zachodniej, Rosji, na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Polska, m.st. Warszawa 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie wymagane 

Doświadczenie zawodowe:  Od 2 do 5 lat  

Znajomość języków:  Język Poziom 

Angielski Biegły 

Uprawnienia/dyplomy/ dokumenty 

(np. prawo jazdy): 

Prawo jazdy kat. B na samochód osobowy nie więcej niż do 8 pasażerów, 

samochód ciężarowy do 3,5 ton 

Inne istotne wymagania: Wykazać się zdolnością do komunikowania się z osobami biznesu na 

wszystkich poziomach organizacji, wykazać się zdolnością do zaangażowania 

klienta także po dokonaniu sprzedaży 

 



 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  2000-3500  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: miesięczne 

Dodatkowe świadczenia:  Koszty podróży pokrywa pracodawca 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę  

 Wymiar czasu pracy: Pełny etat  

Czas trwania umowy:  Na czas określony do 31.12.2014 

Data rozpoczęcia: 02.01.2014 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty List motywacyjny i CV 

Język, w którym muszą być sporządzone 

przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty Pracodawca  

Gdzie należy wysłać dokumenty: 

 

Eva Campi HR Director 

ecampi@sanriolicense.com  

 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 14.06.2013 

Termin przedkładania podań o pracę / 

zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 

 

UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 

wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do 

odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani 

reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność 

ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez 

stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w 

ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym 

pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe 

dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
 


