IMG S.A. - jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku
fitness w Polsce. Zajmujemy się dystrybucją sprzętu fitness marki SportsArt
oraz profesjonalnych akcesoriów sportowych własnej marki Gipara.
Gipara Fitness to młoda marka, stworzona przez pasjonatów i praktyków sportu.
W związku z rozwojem marki Gipara Fitness poszukujemy do naszego zespołu
profesjonalisty na stanowisko:

Key Account Manager
Miejsce pracy: Elbląg
KLUCZOWE ZADANIA:
•
•
•
•
•
•
•

stała współpraca z klientami sieciowymi na terenie całej Polski
zarządzanie cennikiem
przygotowywanie ofert oraz prezentacji handlowych
weryfikacja poprawności realizowanych zamówień
kontrola stanów magazynowych
monitoring konkurencji
udział w targach, konwencjach branżowych

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE JEŚLI:
•
•
•
•
•
•

posiadasz doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientami
z łatwością budujesz nowe kontakty
trudne sytuacje traktujesz w kategorii wyzwania, a nie problemu
jesteś kreatywny, nastawiony na pracę zespołową
znasz jezyk angielski w stopniu komunikatywnym
posiadasz czynne prawo jazdy kategorii B

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•

atrakcyjne wynagrodzenie
dofinansowanie karty Multisport
możliwość pracy z największymi sieciami klubów fitness w Polsce
pracę w zespole osób dla których ważne jest współdziałanie
atrakcyjną ścieżkę rozwoju kariery

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
praca@imgfitness.pl
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.

