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IMG S.A.
Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku fitness w Polsce. W ciągu 20 lat 

zdobyliśmy uznanie lokalnej branży sportowej i rozpoczęliśmy ekspansję na rynki zagraniczne. Od 
początku istnienia jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firmy SportsArt w Polsce.

Przez ten czas wyposażyliśmy ponad 500 obiektów, stając się tym samym wiodącym dostawcą 
urządzeń fitness. Od roku 2013 jesteśmy dystrybutorem profesjonalnych akcesoriów sportowych 

Gipara.

Poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko:

Asystent działu handlowego
MIEJSCE PRACY: ELBLĄG

Zakres obowiązków:

• Kompleksowa obsługa sklepu internetowego.
• Przygotowywanie wycen dla klientów.
• Weryfikacja poprawności składanych zamówień.
• Tworzenie protokołów wydań magazynowych.
• Posprzedażowa obsługa klientów- reklamacje.
• Pozyskiwanie informacji o rynku, monitorowanie działań konkurencji
• Umiejętność pisania tekstów promocyjnych

Nasze wymagania:

• Doświadczenie w kontakcie z klientami.
• Skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.
• Umiejętność pracy zespołowej i partnerskiej.
• Kreatywność i komunikatywność.
• Dobra organizacja pracy.
• Znajomość branży fitness będzie atutem.

Co oferujemy:

• Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę.
• Atrakcyjne wynagrodzenie + premia.
• Pracę w systemie jednozmianowym.
• Praca biurowa usytuowana w centrum miasta.
• Dofinansowanie do karnetu sportowego.
• Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.
• Współpraca z młodym, dynamicznym zespołem.
• Imprezy integracyjne.

Prosimy osoby zainteresowane o przesyłanie CV ze zdjęciem.
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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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

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.


