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europejskich marek premium w 
showroomie wyposażenia wnętrz w 
centrum Warszawy 
MODERN DESIGN CONCEPTS sp. z o.o 
Twój zakres obowiązków 

 Bieżąca obsługa i wsparcie obecnych klientów indywidualnych i firm oraz architektów i 

pracowni projektowych, a także aktywne poszukiwanie nowych klientów i architektów do 

współpracy 

 Koordynowanie już istniejących relacji handlowych europejskimi, głównie włoskimi markami 

segmentów high i premium oraz poszerzanie portfolio firmy o nowe marki na podstawie 

własnego researchu 

 Promowanie wybranych marek europejskich na rynku polskim za pomocą kanałów online i 

offline 

 Wsparcie reszty zespołu w jego zadaniach 

Nasze wymagania 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie o zbliżonym profilu i tej samej lub 

zbliżonej branży, najchętniej w podobnym showroomie wyposażenia wnętrz lub innych 

produktów premium 

 Bycie prawdziwym pasjonatem designu i wzornictwa przemysłowego z naciskiem na meble, 

oświetlenie i pozostałe produkty szeroko pojętego wyposażenia wnętrz 

 Znajomość marek oraz bieżących trendów w zakresie światowego designu 

 Niezbędna minimum dobra znajomość jęz. angielskiego (B2 lub wyżej ) 

 Mile widziana znajomość jęz. włoskiego 

 Mile widziana własna baza kontaktów architektów / pracowni projektowych lub potencjalnych 

klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych (np. inwestycje budowlane) 

 Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy lub gotowość do jej założenia 

(współpraca B2B) 

 Mile widziane wykształcenie kierunkowe, np. architektura wnętrz, design management, handel 

zagraniczny, etc. 

 Kreatywność 

 Wysokie umiejętności interpersonalne 

 Umiejętność pracy pod presją czasu i prowadzenia wielu projektów jednocześnie 

 Wysoki poziom kultury osobistej 

 Samodzielność 

 Brak spełnienia wszystkich powyższych wymagań lub oczekiwań, nie dyskwalifikuje 

automatycznie kandydata. Liczy się dla nas głównie człowiek i jego potencjał oraz zdolności, a 

nie podpunkty w CV. 

 Bierzemy również pod uwagę pracujących studentów studiów zaocznych lub wieczorowych, 

którzy mogą pracować od poniedziałku do piątku. 



To oferujemy 

 Stabilizację lub elastyczność – praca w pełnym wymiarze godzin lub w zakresie części etatu, z 

możliwością pracy częściowo zdalnej po zakończeniu okresu próbnego 

 Codzienny kontakt z najlepszymi światowym designem i czołowymi, głównie włoskimi markami 

wyposażenia wnętrz premium 

 Zdobycie doświadczenia w perspektywicznej, bardzo szybko rozwijającej się branży 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 Pracę w showroomie w kamienicy w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej 

 Uczestnictwo w szkoleniach, targach i imprezach branżowych 

 Pełne wsparcie ze strony przełożonych w celu efektywnego wykonywania powierzonych 

obowiązków i sympatyczną atmosferę w pracy w zgranym, kilkuosobowym zespole 

 Duże możliwości rozwoju zawodowego wraz z rozwojem firmy 

 Prywatne ubezpieczenie medyczne po zakończeniu okresu próbnego 

 Prosimy o przesłanie poprzez formularz kontaktowy pracuj.pl swojego CV ze zdjęciem oraz 

krótkiej informacji dlaczego jest Pani / Pan zainteresowany pracą w naszej firmie oraz co może 

Pan do niej wnieść w przypadku zatrudnienia lub nawiązania współpracy B2B. 

 Dodatkowo prosimy o przesłanie informacji dotyczących: 

 Oczekiwań finansowych 

 Dyspozycyjności godzinowej w ciągu tygodnia 

 Najwcześniejszego możliwego terminu rozpoczęcia pracy 

 Wybranych kandydatów zaprosimy na spotkanie do naszej siedziby. 
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