
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największy sklep internetowy z wyposażeniem łazienek – ŁAZIENKAPLUS.PL - do swojego nowo 

powstającego salonu stacjonarnego poszukuje osoby na stanowisko:  

 

Kierownik salonu 

MIEJSCE PRACY: JARYSZKI K. POZNANIA 

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby, które chcą razem z nami budować najlepszą jakość obsługi 
klienta. Jeśli chcesz prowadzić salon w nowoczesnej przestrzeni, przyjaznej dla rodzin z dziećmi, oferować 
klientom kompleksowe rozwiązania, tworzyć indywidualne oferty, dysponować szerokim wachlarzem 
znanych marek w branży, mieć realny wpływ i samodzielność w kreowaniu rozwiązań - to ta oferta jest dla 
Ciebie! 

 

Twoje zadania: 

 Rozwój nowo powstającego salonu sprzedaży z wyposażeniem łazienek 

 Nadzór nad pracą specjalistów ds. sprzedaży i projektantów 

 Podnoszenie umiejętności handlowych podległego zespołu pracowników 

 Odpowiedzialność za ekspozycję zgodnie ze standardem firmy 

 Planowanie i wdrażanie działań sprzedażowych 

 Aktywna sprzedaż produktów 

 Utrzymywanie pozytywnych, długofalowych relacji z klientem  

 Ścisła współpraca z zespołem ekspertów techniczno – handlowych 



Nasze oczekiwania: 

 Doświadczenie w handlu i w branży wyposażenia wnętrz w tym łazienek, kuchni 

 Posiadanie świadomości biznesowej i rozumienie wskaźników sprzedaży 

 Silna orientacja na relacje i wysoki poziom obsługi klienta 

 Motywacja do pracy w sprzedaży 

 Dzielenie się wiedzą i pomysłami 

 Otwartość na zmiany i nowości 

 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Wynagrodzenie zasadnicze i prowizję w zależności od wypracowanych wyników sprzedaży 

 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. 


