
 

Doradca Handlowy 

Doradca Handlowy to osoba odpowiedzialna przede wszystkim za kompleksową 

i profesjonalną obsługę Klientów Salonu oraz współpracę z Architektami i Wykonawcami. Do 

zadań doradcy będzie należała również realizacja założonego planu sprzedażowego, dbanie 

o dobry wizerunek firmy oraz ekspozycję, uczestniczenie w różnorodnych działaniach 

marketingowych i programach wspierających sprzedaż, a także prowadzenie dokumentacji 

związanej z procesem sprzedaży i realizacja zamówień. 

Szukamy osoby, która: 

• Posiada min. 3 -letnie doświadczenie zawodowe w handlu, w bezpośredniej obsłudze 
klienta 

• Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej/ wyposażenia wnętrz 
• Potrafi realizować zadania sprzedażowe i budować trwałe relacje z Klientami 
• Jest zorganizowana i planuje swoje działania 
• Wykazuje się kreatywnością, odpowiedzialnością, zaangażowaniem 
• Ma poczucie estetyki połączone ze zmysłem handlowym 
• Posiada wykształcenie min. średnie 
• Potrafi obsługiwać komputer, w tym głównie MS Office 
• Jest dyspozycyjna (praca zmianowa) 

Pracując z nami zyskasz: 

• Pracę w firmie o silnej pozycji na rynku, w które spotkasz ludzi pełnych pasji 
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 
• Doświadczenie i możliwość rozwoju zawodowego 
• Szkolenia techniczne i produktowe podnoszące wiedzę 
• Dofinansowanie do kart sportowych 
• Możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń na życie, prywatnej opieki 

medycznej 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na 
adres: agnieszka.zabrocka@grupamo.pl 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę GRUPA MO Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 248, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.)". 
 
Administratorem danych jest Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. z 
siedzibą w Poznań 60-111, Głogowska 248. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 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. 
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