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OFERTA PRACY 

Firma Watesystem  działa w branży ochrony  środowiska od blisko 20 lat. Oferujemy swoje usługi w  
projektowaniu, doborze urządzeń  oraz budowie  instalacji technicznych. Posiadamy wiedzę i 
doświadczenie w doborze i montażu przemysłowych systemów : uzdatniania wody, 
zagospodarowania wód ( deszczowych i szarych), przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz odzysku 
wód z różnych gałęzi przemysłu. 

 
Z uwagi na rozwój firmy zatrudnimy do działu techniczno - handlowego absolwenta uczelni wyższej 
o specjalności : Ochrona środowiska / Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków/ 
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja, na stanowisko: 
 

Doradca techniczno - handlowy / Inżynier sprzedaży 
ZADANIA: WYMAGANIA: OFERUJEMY: 

Przygotowywanie ofert  
techniczno – handlowych 
Prowadzenie negocjacji 
Nawiązywanie kontaktów z 
biurami projektowymi 
i firmami instalacyjnymi  
Prowadzenie rejestrów 
i raportów handlowych 
Wyszukiwanie inwestycji 
związanych z uzdatnianiem i 
odzyskiwaniem wody oraz 
oczyszczaniem ścieków 
 

Prawo jazdy kat. B 
Obsługa komputera (exel,  
word, outlook oraz programu  
typu AutoCad, SolidEdge). 
Dyspozycyjność i gotowość  
do wyjazdów w teren 
Zaangażowanie 
Znajomość j. angielskiego w 
stopniu komunikatywnym 
Dobra organizacja pracy 
Łatwość nawiązywania  
kontaktów 
Samodzielność 

Pracę w firmie o silnej 
pozycji na rynku, w młodym i 
zgranym zespole 
Możliwość podnoszenia  
swoich kwalifikacji  
Atrakcyjne i motywujące 
warunki wynagrodzenia 
 

 

CV prosimy przesyłać na adres: watersystem@watersystem.pl 

UWAGA! Tylko zgłoszenia zawierające obydwie poniższe zgody będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji: 

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
przez Watersystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski, 05-077 
Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zapoznałam/zapoznałem 
się z informacją i pouczeniem dotyczącym przysługujących mi praw.” 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych 
procesów rekrutacji prowadzonych przez Watersystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski, 05-077 Warszawa.” 


