
Coniveo to jedna z największych w Polsce firm z branży wykładzin obiektowych. Zajmuje się 

dystrybucją markowych wykładzin i akcesoriów podłogowych, a także ich montażem. Posiada 

największą w Polsce kolekcję wykładzin dostępnych „od ręki”, własny magazyn oraz własne zespoły 

serwisowe działające na terenie całego kraju.  Coniveo posiada duże zasoby w postaci: dostępu do 

dobrych produktów pod względem jakości i cen; skutecznego zespołu profesjonalistów i uznaną 

markę. Dzięki temu świadczy usługi na najwyższym poziomie. W związku z rozwojem firmy w 

regionach poszukujemy następujących kandydatów: 

Agent w branży wykładzin obiektowych – przedstawiciel w 
regionie 
Miejsce pracy: system home office; cały kraj oraz w wybranym regionie 
nr ref.: AS/02/2020 
 
Kogo szukamy: 

 Osób dojrzałych zawodowo, którzy widzą swoją dalszą karierą w stworzeniu niezależnej pozycji 
zawodowej opartej o sprawdzone rozwiązania dojrzałej i renomowanej firmy. Praca może być 
wykonywana wraz z inną aktywnością niekonkurencyjną w stosunku do Coniveo i może być 
realizowana w dowolnym wymiarze czasowym. 

 
Oczekiwany rodzaj aktywności 

 Aktywna promocja i sprzedaż produktów związanych z wykładzinami dla firm i instytucji oraz 
klientów prywatnych 

 Aktywne wsparcie biur projektowych, organizowanie szkoleń 

 Sprzedaż na rynku pierwotnym i wtórnym 

 Sprzedaż produktów powiązanych: maty wejściowe, taśmy antypoślizgowe, chemia budowlana, 
narzędzia montażowe itp. 

Wymagania: 

 Prowadzenie własnej działalności lub gotowość do jej podjęcia – umowa w formie B2B 

 Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży B2B 

 Znajomość lokalnego rynku klientów instytucjonalnych (znajomość lokalnych biur projektowych 
będzie dodatkowym atutem) 

 Prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego samochodu 

Oferujemy: 

 Dużą swobodę i niezależność działania bez bezpośredniego nadzoru 

 Wysokie prowizje oparte o udział w zysku od sprzedaży 

 Pakiet szkoleń wdrożeniowych 

 Pełne wsparcie ze strony Coniveo: marketing, serwis, logistyka, wiedza, marka i inne 

 Możliwość korzystania z bogatych zasobów produktowych pod względem ilości i cen. 

 Samodzielne decydowanie o kierunku rozwoju swojej aktywności 

 Skuteczna narzędzia sprzedażowe 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem nr ref. 
AS/02/2020) na adres rekrutacja@coniveo.pl 


