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Twój zakres obowiązków 

 Codzienne budowanie i dbanie o jakościowe relacje biznesowe z architektami wnętrz oraz 

pozyskiwanie nowych pracowni architektonicznych do współpracy; 

 Tworzenie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby architektów/klientów, 

ze szczególnym naciskiem na ich dokładność i terminowość; 

 Realizacja planów sprzedażowych. 

Nasze wymagania 

 Doświadczenie: w sprzedaży i jakościowej obsłudze Klienta; 

 Zaangażowanie: zależy nam na pracy z osobą której chce się chcieć – tylko tyle i aż tyle; 

 Energia: pracujemy dużo i efektywnie, cały Zespół daje z siebie wszystko i takiej osoby też 

szukamy. Lubimy to co robimy i zależy nam na pozytywnym podejściu, jeśli natomiast masz 

informację zwrotną to chętnie jej wysłuchamy – rozmawiamy, słuchamy, dyskutujemy, jeśli 

właśnie tego brakuje Ci w obecnym miejscu pracy to tutaj nie usłyszysz „Kiedyś do tego 

wrócimy”. 

 Gotowość do nauki: ciekawość w zdobywaniu wiedzy zarówno tej produktowej jak i dotyczącej 

pracy z klientem i zespołem jest dla nas dużym atutem. 

 Zainteresowanie designem: chciałabyś/chciałbyś pracować z architektami przy tworzeniu 

niebanalnych przestrzeni a dodatkowo oczekujesz rozwoju swoich umiejętności? Tutaj 

znajdziesz taką szansę. 

To oferujemy 

 Pracę stacjonarną w siedzibie firmy (cudowna przedwojenna kamienica na warszawskim 

Powiślu); 

 Pracę od poniedziałku do piątku i tu kropka – weekendy są dla Ciebie; 

 Narzędzia niezbędne do komfortowego wykonywania pracy - laptop, telefon, dobra kawa, 

wygodne, duże biurko, owocowe środy i atmosfera sprzyjająca pracy – dbamy o to, żeby nasi 

pracownicy lubili swoją zawodową przestrzeń; 

 Możliwość dołączenia do firmy z wizją i jasno określoną strategią; 

 I dużo więcej, o czym chętnie opowiemy Ci podczas kolejnych etapów rekrutacji. 

 Benefity 

 owoce 

 zniżki na firmowe produkty i usługi 

 spotkania integracyjne 

 służbowy telefon do użytku prywatnego 

 komputer do użytku prywatnego 

https://www.pracuj.pl/praca/opiekun-kluczowych-architektow-warszawa,oferta,1002008414?sug=konto_bd_120_tname_127_tgroup_B#map-frame


 służbowe wyjazdy szkoleniowe 

 szkolenia podnoszące kwalifikacje 

https://www.pracuj.pl/praca/opiekun-kluczowych-architektow-

warszawa,oferta,1002008414?sug=konto_bd_120_tname_127_tgroup_B 

https://www.pracuj.pl/praca/opiekun-kluczowych-architektow-warszawa,oferta,1002008414?sug=konto_bd_120_tname_127_tgroup_B
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