
 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY 
NaviGate Sp. z o. o. – firma ekspercka z branży geoinformatycznej, autoryzowany dystrybutor marek 
Spectra Geospatial i DJI Enterprise oraz dostawca innowacyjnych technologii pomiarowych dla geodezji i 
GIS na rynek Polski, zdobywca tytułu „Geparda Biznesu 2019 i 2020” – poszukuje osoby na stanowisko: 
 

Inżynier sprzedaży geoinstrumentów 
(Miejsce pracy: Warszawa) 

 
 
Zakres głównych zadań: 
- rozwój bezpośredniej sprzedaży instrumentów pomiarowych dla geodezji i GIS w podległym 
regionie 
- aktywne tworzenie i utrzymywanie relacji handlowych z Klientem 
- prowadzenie prezentacji i szkoleń terenowych u Klientów 
- testy sprzętu GNSS, tachimetrów i oprogramowania pomiarowego 
- redagowanie dokumentacji technicznej i marketingowej 
- uczestnictwo w projektach realizowanych przez firmę. 
 
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe związane z geodezją, budownictwem, inżynierią lub GIS 
- miejsce zamieszkania na terenie Warszawy lub woj. mazowieckiego (praca częściowo 
w warszawskim biurze firmy) 
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w firmie związanej z geodezją/budownictwem 
lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej 
- zainteresowanie nowoczesnymi technologiami pomiarowymi stosowanymi w geodezji i GIS 
- wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów GNSS i pomiarów tachimetrycznych 
- łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych 
- uczciwość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista 
- dokładność, systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy 
- motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji 
- komunikatywna znajomość języka angielskiego 
- prawo jazdy kat. B. i gotowość do częstych podróży służbowych samochodem. 
 
Oferujemy: 
- atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy 
- dostęp do najnowszych technologii pomiarowych w branży (odbiorniki GNSS, tachimetry 
zrobotyzowane, bezzałogowe statki powietrzne) 
- elastyczny czas pracy 
- możliwość rozwoju kompetencji zawodowych 
- szkolenia techniczne i handlowe 
- dofinansowanie do pakietu sportowego 
- samochód, laptop i telefon służbowy 
- pracę w młodym zespole oraz przyjaznej atmosferze. 



  
List motywacyjny oraz CV wraz z podaną nazwą stanowiska, którego dotyczy aplikacji prosimy 
kierować na adres: rektutacja@navigate.pl 
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:  
 
Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NaviGate Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w celu niezbędnym do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.6 
ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NaviGate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Wadowicka 8a, 30-415 
Kraków, 

2) Kontakt z Administratorem Danych osobowych: Navigate sp. z o. o., adres email: rekrutacja@navigate.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 
1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.  
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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