
INTRUM INKASO to grupa kapitałowa, w skład której wchodzą spółki od wielu lat 
specjalizujące się w windykacji B2B oraz zarządzaniu wierzytelnościami w 
obrocie gospodarczym, doceniane na terenie całego kraju. 

LOBBYSTA 
• Poszukujemy na terenie całej Polski osoby, która posiada: 

- szerokie znajomości w biznesie w Polsce, umożliwiające otwarcie nam drzwi 
do gabinetów strategicznych klientów, 
- orientację w obszarze sprzedaży B2B, 
- umiejętności interpersonalne pozwalające na przygotowanie dużych transakcji 
dot. windykacji wierzytelności. 

Oferujemy: 
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w oparciu o dowolny stosunek 
prawny w tym także stosunek pracy, po krótkim okresie próbnym, 
- wysokie wynagrodzenie związane z wynikami, a po okresie próbnym-także 
solidne wynagrodzenie podstawowe. 

Chcesz pracować w jednym z najlepszych zespołów w Polsce?  

STANOWISKO:  
Menedżer/ Pełnomocnik/ Lobbysta.  

Dołącz do najlepszych! Jeżeli cenisz sobie niezależność i poszukujesz 
satysfakcjonujących możliwości finansowych, to mamy dla Ciebie doskonałą 
ofertę. Zostając naszym specjalistą:  - sam decydujesz o swoim czasie pracy – 
umożliwiasz nam zawarcie przez znane Ci firmy umów na windykację 
wierzytelności - nawiązujesz i utrzymujesz kontakty z klientem - analizujesz 
sytuację klienta, aby zidentyfikować jego potrzeby i zaplanować kolejne działania 
- na bieżąco pogłębiasz wiedzę o produktach i sytuacji rynkowej.  

WYMAGANIA:  
Jeżeli…    
- masz doświadczenie w sprzedaży lub kontaktach z klientami  
- łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i lubisz z nimi rozmawiać  
- potrafisz organizować swój czas  
- jesteś przedsiębiorczy, zdecydowany i ambitny  
- cechuje Cię duża motywacja do pracy - łatwo się uczysz - lubisz pracować z 
ludźmi  
- chcesz pracować w jednym z najlepszych zespołów w Polsce. 
  
OFERTA:  
Zapewnimy Ci wiele korzyści: - długoterminową ścieżkę rozwoju – po okresie 
próbnym stałe wynagrodzenie - dodatkowe atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne 
- aktywne wsparcie specjalistów produktowych, - wspaniałą atmosferę w pracy.  
Wyślij nam informację o zamiarze podjęcia dla nas pracy- to nie musi być 
CV. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Prosimy o 
zamieszczenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 


