
 

 

TIP-TOPOL Sp. z o. o. istnieje ponad 30 lat. Jesteśmy największym polskim producentem membran do zawieszeń 

pneumatycznych do samochodów ciężarowych i autobusów, a także wiodącym dostawcą materiałów naprawczych, 

eksploatacyjnych czy wyposażenia dla serwisów oponiarskich. Działalność firmy to produkcja ciężarków do 

wyważania kół samochodów, produkcja urządzeń dla serwisów oponiarskich, usługi serwisowe oraz szkolenia. 

 

Zatrudniamy 270 pracowników w Pobiedziskach (woj. wielkopolskie) oraz w 9 oddziałach handlowych na terenie 

Polski. 

 

Firma posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 a także wyróżnienia „Gazele Biznesu”, "Rozważna 

firma", "Przedsiębiorstwo Fair Play", "Wielkopolska Nagroda Jakości". 

 

Więcej informacji  na www.tiptopol.pl i www.facebook.com/tiptopol 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Doradca Techniczno-Handlowy w branży 
przemysłowej 

Miejsce pracy: Lubin 
Teren pracy : woj. dolnośląskie, część południowa lubuskiego, kilka powiatów wielkopolskiego 

 

 

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz się zajmował :  

• sprzedażą materiałów, narzędzi, urządzeń do naprawy taśm przenośnikowych, elementów do 
taśmociągów takich jak; zgarniacze, stacje centrujące, 

• prowadzeniem serwisu taśm przenośnikowych, 

• doradztwem technicznym w zakresie proponowanych usług i produktów, 

• egzekwowaniem należności od obsługiwanych kontrahentów.  
 

Zapraszamy do przesłania CV osoby, które: 

• posiadają wykształcenie średnie, techniczne, mile widziane - wykształcenie wyższe, techniczne, 

• posiadają doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży technicznej, 

• posiadają doświadczenie w górnictwie dołowym lub odkrywkowym, w serwisie taśm przenośnikowych – 
mile widziane, 

• posiadają zdolności negocjacyjne, motywację własną, są samodzielne i zorientowane na wyniki, 

• znają j. angielskiego w stopniu komunikatywnym – mile widziane. 

• obsługują MS Office (Word, Excel, Outlook) oraz środowisko Windows, 

• posiadają prawo jazdy kat. B, 
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„Administratorem Państwa danych osobowych jest TIP–TOPOL Sp. z o.o. Dane osoby aplikującej na stanowisko  

w odpowiedzi na ogłoszenie, przetwarzane są w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane 

osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa 

w art. 9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po 

zakończeniu procesu bieżącej rekrutacji. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 

221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 

danych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje o przysługujących Państwu prawach i o tym jak są przetwarzane 

Państwa dane osobowe przez TIP–TOPOL Sp. z o.o. znajdą Państwo w „Obowiązku Informacyjnym” umieszczonym 

na naszej stronie internetowej http://tiptopol.pl/polityka-cookies.html. Prosimy abyś się z nią zapoznał przed 

wzięciem udziału w rekrutacji, gdyż zawiera ważne dla Ciebie informacje”. 

 

 

     
 

 

http://tiptopol.pl/polityka-cookies.html
http://tiptopol.pl/polityka-cookies.html

