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Vivena-Natura Sp. z o.o. od ponad 10 lat, bazując na ścisłej współpracy z polskim rolnictwem, działamy w branży 
odnawialnych źródeł energii. Do pracy w Fotowoltaice szukamy: 
 

Specjalistki/Specjalisty ds. fotowoltaiki 
Miejsce pracy: Legnica 
 
 
Osoba na tym stanowisku powinna cechować się: łatwością nawiązywania kontaktu, dokładnością w pracy z 
dokumentami, wykazywaniem własnej inicjatywy i posiadać podstawowe umiejętności sprzedażowe. 
 
Opis stanowiska: 

• obsługa sprzedażowa z biura (pierwszy kontakt z klientem: telefoniczny, osobisty w miejscu 
pracy, poprzez portale społecznościowe, przetargi); 

• wypełnienie ankiety pierwszego kontaktu i przekazywanie danych handlowcom; 

• współpraca z handlowcami; 

• przygotowywanie przetargów; 

• kalkulacja ofert i przygotowywanie Umów; 

• wystawianie faktur: pro form, zaliczkowych i rozliczeniowych; 

• dbanie o wysokie standardy obsługi klienta; 

• obsługa posprzedażowa: 
- zgłoszenia do programu „Mój prąd”, 
- zgłoszenia do OSD (Tauron, ENEA itp.), 
- kompletowanie Umów, gwarancji, protokołów itp. i wysyłka do klienta, 
- zbieranie rekomendacji od klientów; 
- udział w webinariach, szkoleniach, samouczenie się. 

Wymagania: 

• bardzo dobra znajomość MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint), 

• komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,  

• umiejętność kalkulacji ofert i przygotowywanie Umów, 

• mile widziane doświadczenie w pracy przy fotowoltaice i znajomość branży OZE, 

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – mile widziana, 

• zdolności analitycznego myślenia, podejmowanie własnej inicjatywy w działaniu, dobra organizacja 
pracy, odpowiedzialność, 

• prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

• umowę o pracę na zastępstwo, 

• niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon komórkowy, 

• dużą samodzielność w działaniu, 

• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

• pracę w młodym i ambitnym zespole, 

• udział w wielu ciekawych projektach. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych 
przez Vivena-Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach." 
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