Dyrektor Działu Akcesoriów Fitness
Zakres obowiązków

• Opracowywanie koncepcji, strategii i planów sprzedaży oraz nadzór nad ich realizacją.
• Zarządzanie zespołem handlowców: planowanie, motywowanie, wyznaczanie celów i
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monitorowanie bieżących wyników.
Odpowiedzialność za wynik finansowy procesów sprzedaży.
Nawiązywanie i aktywne podtrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami.
Podejmowanie decyzji uwzględniających sytuację rynkową i zmierzających do
maksymalnego podniesienia jakości i wizerunku marki.
Negocjowanie warunków handlowych, zawieranych umów.
Rozwój rynku krajowego i eksportowego.
Identyfikacja nowych obszarów sprzedażowych.
Optymalizacja procesów sprzedaży.
Badanie otoczenia konkurencyjnego i monitoring działań na rynku.
Budowanie oraz utrzymywanie prawidłowych i efektywnych relacji z obecnymi
partnerami biznesowymi.
Współpraca z innymi działami w przedsiębiorstwie.
Uczestnictwo w targach i wydarzeniach branżowych.

Wymagania kwalifikacyjne
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Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Doświadczenie w branży fitness, B2B.
Wykształcenie wyższe.
Zdolności negocjacyjne i umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka będzie
dodatkowym atutem.
Gotowość do podróży służbowych.
Prawo jazdy kat. B.
Umiejętność podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Zdolności przywódcze oraz wysokie umiejętności komunikacyjne.
Umiejętność samodzielnego planowania i wyznaczania kierunków działań podległym
pracownikom.
Silna orientacja na realizację zadań i osiąganie założonych celów oraz zaangażowanie.
Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

Oferujemy

•
•
•
•
•

Pracę u jednego z największych dostawców na rynku fitness w Polsce.
Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym.
Samodzielność i realny wpływ na działania firmy.
Niezbędne narzędzia pracy.
Pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
praca@imgfitness.pl. W temacie maila prosimy o podanie
stanowiska, którego dotyczy aplikacja.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IMG S.A. z siedzibą w
Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest IMG S.A.z siedzibą w Gdyni przy ul.
Strzelców 40/25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

