
 

Firma Noack Polen będąca uznanym dostawcą dodatków żywieniowych dla potrzeb przemysłu 
paszowego w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko: 

 
Regional Sales Manager w dziale dodatków paszowych 

 
Zatrudniona osoba po przeszkoleniu będzie odpowiedzialna za: 

• sprzedaż dodatków paszowych dla zwierząt monogastrycznych będących w dystrybucji 

firmy w południowo –zachodnim rejonie Polski (wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, 

opolskie, śląskie, łódzkie) 

• utrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami firmy 

• wdrażanie nowych dodatków paszowych  

• szkolenie klientów  

• przygotowywanie receptur paszowych  

• doradztwo żywieniowe 

• uczestniczenie w targach i seminariach  

• tłumaczenia materiałów z zakresu żywienia zwierząt z języka angielskiego 

• przygotowywanie raportów   

Wymagania:  
 

• wykształcenie wyższe zootechniczne, rolnicze bądź weterynaryjne; 

• udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przez min. 2 lata; 

• wiedza na temat podstawowych zasad żywienia zwierząt monogastrycznych (drób, 

trzoda); 

• mile widziana znajomość branży paszowej w Polsce; 

• wysokie umiejętności sprzedażowe; 



• dyspozycyjność oraz gotowość do odbywania częstych podróży służbowych w 

powierzonym rejonie pracy; 

• samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych celów; 

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

• umiejętność obsługi komputera i programu optymalizacji receptur paszowych; 

• prawo jazdy kategorii B 

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

• ciekawą pracę w firmie reprezentującej światowych liderów w produkcji dodatków 

paszowych 

• możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych  

• szkolenia w kraju i za granicą  

• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy; 

• komputer, telefon komórkowy 

• samochód służbowy  
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