
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 poszukujemy osoby do pracy na stanowisko: 

 

Projektant 
MIEJSCE PRACY: JARYSZKI K. POZNANIA 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby, które chcą razem z nami budować najlepszą jakość obsługi 

klienta. Jeśli chcesz pracować w nowoczesnej przestrzeni, przyjaznej dla rodzin z dziećmi, oferować 

klientom kompleksowe rozwiązania, tworzyć indywidualne projekty, dysponować szerokim wachlarzem 

znanych marek w branży, mieć realny wpływ i samodzielność w kreowaniu rozwiązań - to ta oferta jest 

dla Ciebie! 

 

Twoje zadania: 

 Analiza potrzeb klienta w zakresie wyposażenia łazienek 

 Projektowanie ciekawych aranżacji 

 Aktywne wsparcie w doborze produktów, udzielanie informacji o bieżącej ofercie sklepu 

 Poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla klienta 

 Przygotowanie i prezentowanie ofert handlowych 

 Dbanie o wizerunek salonu w tym standardów ekspozycyjnych 

 Ścisła współpraca ze specjalistami sprzedaży i ekspertami techniczno - handlowymi 

 



Nasze oczekiwania: 

 Postawa silnie zorientowana na projektowanie i proces sprzedaży 

 Aktywność, kreatywność, otwartość na budowanie relacji z klientem 

 Doświadczenie min. roczne w zakresie aranżacji wnętrz 

 Znajomość obsługi programu CAD Decor  

 Znajomość trendów rynkowych 

 Samodzielność, odpowiedzialność 

 Chęć dzielenia się wiedzą i otwartość na zmiany 

 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Solidne wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe prowizyjne  

 Benefity m.in.: kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe, naukę języka angielskiego, bony 

świąteczne  

 Wsparcie w okresie próbnym – program wdrożenia i adaptacji 

 Życzliwą atmosferę i nowoczesne warunki pracy 

 

Dodatki: 

   

KARTA MULTISPORT BONY ŚWIĄTECZNE RABATY PRACOWNICZE 

 

 

 

 

 

 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE WEWNĘTRZNE REKRUTACJE BEZPŁATNE SZKOLENIA 

 

 

Wyślij swoje CV na adres hr@lazienkaplus.pl 

 

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lazienkaplus.pl moich danych osobowych, 

zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Lazienkaplus.pl moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 


