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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 
marki Gipara. 

Biuro handlowe i miejsce pracy znajduje się w Elblągu. 

Product Manager

Opis stanowiska

• Rozwój portfolio produktowego.
• Zarządzanie procesem projektowania i produkcji nowych akcesoriów.
• Przeprowadzanie kontroli jakości produktów.
• Analiza i badanie trendów rynku fitness.
• Koordynacja działań marketingowych oraz ścisła współpraca z poszczególnymi 

działami.
• Wprowadzanie produktów do sprzedaży i badanie efektywności wdrożenia.
• Prowadzenie szkoleń produktowych.
• Miejsce pracy: Elbląg

Wymagania kwalifikacyjne

• Doświadczenie w branży fitness, B2B.
• Wykształcenie wyższe.
• Zdolności analityczne, negocjacyjne oraz dobra organizacja pracy.
• Wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
• Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań.
• Innowacyjność, poczucie estetyki.
• Umiejętność podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów.
• Gotowość do podróży służbowych.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka będzie 

dodatkowym atutem.
• Czynne prawo jazdy kat. B

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.
• Dofinansowanie do karty Multisport.

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

stanowiska, którego dotyczy aplikacja.
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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 (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.


