
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łazienkaplus.pl S.A. to internetowy lider wyposażenia łazienek w Polsce. Od 2007 roku 

zrealizowaliśmy 1 mln zamówień i sprzedaliśmy już ponad 2 mln produktów. 

  

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i poszerzeniem działu zakupów, aktualnie poszukujemy osoby do 

na stanowisko: 

 

Asystent Product Managera w dziale 

zakupów (wyposażenie wnętrz) 
MIEJSCE PRACY: ŻERNIKI K. POZNANIA 

 

Twoje zadania: 

• Obsługa zapytań od klientów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących dostępności 
poszczególnych produktów  

• Bieżący kontakt z dostawcami dotyczący procesu realizacji zakupu produktów z kategorii m.in. 
płytek ceramicznych, podłóg (nadzór nad bieżącymi zamówieniami – ich terminowością, 
kompletnością) 

• Dbałość o przepływ informacji i dokumentów między działem obsługi klienta, zakupów, logistyki, 
magazynem i klientem zewnętrznym 

• Wsparcie Product Managera w bieżących zdaniach i pracach administracyjnych 

• Wspólna praca z zespołem zakupów nad rozwojem oferty produktowej 
 

 

  



Nasze oczekiwania: 

• Min. półroczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w obszarze zakupów, 
administracji sprzedaży) 

• Wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu ekonomicznym) 

• Znajomość specyfiki dropshipping (mile widziane) 

• Praktyczna znajomość pakietu MS Office (z naciskiem na Excel w tym: tabele przestawne) oraz 
systemu klasy ERP (mile widziana znajomość Comarch XL) 

• Komunikatywna, praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 

• Dokładność i terminowość w wykonywaniu zleconych zadań  

• Umiejętności analityczne 

• Umiejętność pracy w zespole, nastawienie na współpracę 

• Otwartość na zmiany oraz inicjatywa własna na płaszczyźnie doskonalenia zadań, procesów 

• Chęć rozwoju i poszerzania wiedzy w obszarze zakupów  

 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę 

• Wsparcie przełożonego w procesie wdrażania i adaptacji  

• Pakiet benefitów (bony świąteczne, dofinansowanie karty Multisport, angielski z lektorem, 

ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach) 

• Kulturę pracy opartą na szacunku i partnerskim podejściu do zespołu 

• Możliwość rozwoju oraz realnego wpływu na działania e-commerce nr 1 w Polsce w branży 

wyposażenia łazienek 

• Dogodny dojazd liniami m.in. 501, 502, 560, 561 (ZTM Poznań) i przystanek zlokalizowany tuż pod 

firmą 

 

 

 

Dodatki: 

   

KARTA MULTISPORT BONY ŚWIĄTECZNE RABATY PRACOWNICZE 

 

 

 

 

 

 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE WEWNĘTRZNE REKRUTACJE 
BEZPŁATNE SZKOLENIA 

PRODUKTOWE 

 

 

 



Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, zachęcamy do 

przesłania swojego CV na adres: paulina.poplawska@lazienkaplus.pl  
 

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych przez Łazienkaplus.pl S.A. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych”. 

 

mailto:paulina.poplawska@lazienkaplus.pl

