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Lista analizowanych stanowisk 

 

1. Dyrektor sprzedaży (DII) 

2. Dyrektor sprzedaży (DI) 

3. Analityk sprzedaży (SS) 

4. Analityk sprzedaży (SD) 

5. Asystent/pracownik ds. sprzedaży (WN) 

6. Kierownik ds. importu i eksportu (KII) 

7. Kierownik ds. importu i eksportu (KI) 

8. Specjalista ds. importu/eksportu (SS) 

9. Specjalista ds. importu/eksportu (SD) 

10. Dyrektor ds. kluczowych klientów (DI) 

11. Kierownik ds. obsługi kluczowych klientów (KII) 

12. Kierownik ds. obsługi kluczowych klientów (KI) 

13. Specjalista ds. kluczowych klientów (SS) 

14. Specjalista ds. kluczowych klientów (SD) 

15. Specjalista ds. kluczowych klientów (SM) 

16. Regionalny dyrektor sprzedaży/Dyrektor obszaru sprzedaży (DI) 

17. Kierownik regionu sprzedaży (KII) 

18. Kierownik regionu sprzedaży (KI) 

19. Przedstawiciel handlowy branży technicznej/Inżynier sprzedaży (SS) 

20. Przedstawiciel handlowy (SS) 

21. Przedstawiciel handlowy (SD) 

22. Przedstawiciel handlowy (SM) 

23. Sprzedawca (SD) 

24. Kierownik ds. rozwoju sieci sprzedaży (KI) 

25. Kierownik ds. administracji sprzedaży (KI) 

26. Specjalista ds. administracji sprzedaży (SS) 

27. Specjalista ds. administracji sprzedaży (SD) 

28. Specjalista ds. administracji sprzedaży (SM) 

29. Trener sprzedaży (SS) 
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Doradztwo w zakresie wynagradzania jest jednym z najważniejszych 
obszarów działalności naszej firmy. Oprócz stosowania najnowszych 
światowych rozwiązań wdrażamy własne narzędzia. Wydajemy m.in. 
raporty płacowe oraz pomagamy w budowaniu systemów wynagradzania. 
 

Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa personalnego. 
To zobowiązuje. Począwszy od 1990 roku wspieramy naszych klientów 
w zakresie doradztwa HR: Executive Search, rekrutacji, badanie postaw 
i opinii. 
 

Nowa jakość w polskim HR - narzędzia online do prowadzenia badań 
opinii pracowników (m.in. satysfakcji, zaangażowania, stresu). Jedyna 
platforma z tak licznym zestawem gotowych narzędzi posiadających 
polskie normy.  
 

To największy w Polsce portal poświęcony problematyce płac.  
Tu znajdą Państwo zarówno wiedzę jak i gotowe narzędzia. 
Każdego roku publikujemy ponad 150 artykułów i wydajemy  
co najmniej 20 raportów płacowych. 
 

To jedyny specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce 
rynku pracy. Stale aktualizowana baza ponad 200 wskaźników to 
niewielka część informacji, jakie są dostępne na naszych stronach. 
 


