
PMICombera Sp. z o.o. 

 Jesteśmy agencją marketingową pracującą dla największych firm 
na terenie całego kraju. 

Nasz Klient to trzeci pod względem wielkości koncern tytoniowy na świecie. Grupa zatrudnia 
ponad 23 000 osób w 80 biurach oraz 30 fabrykach i ośrodkach badawczo-rozwojowych na 
całym świecie, sprzedaje swoje produkty w 120 krajach, a naleŜące do niej marki znajdują się 
wśród pięciu największych globalnie marek papierosów. To pracodawca nagrodzony 
certyfikatem Top Employers 2010 oraz 2011, a więc szansa na realizację innowacyjnych 
pomysłów, gwarancja dynamicznego rozwoju i moŜliwości międzynarodowej kariery. 

 Lubisz rozmawiać z ludźmi? Umiesz przekonywać ich do swoich racji? 
Jesteś aktywny, dynamiczny i chcesz się rozwijać?  

Rozwijaj się z nami! Wszystkie zainteresowane osoby (a szczególnie studentów  
lub absolwentów kierunków: zarządzanie/marketing, reklama, handel) zapraszamy 

do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: 

Merchandiser 
Miejsce pracy: Sochaczew, śyrardów, Wyszogród, Warszawa i okolice 

 
 
Obszary odpowiedzialności 

• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych  

• realizacja działań marketingowych w punktach sprzedaŜy   

• utrzymywanie relacji biznesowych z pozyskanymi Klientami 

• bieŜące raportowanie 

 
Kwalifikacje i doświadczenie 

• umiejętność budowania i utrzymywania relacji z Klientami  

• bardzo dobra organizacja pracy własnej 

• operatywność i konsekwencja w działaniu 

• zaangaŜowanie, entuzjazm 

• uczciwość  

• dyspozycyjność, punktualność 

• aktualne prawo jazdy kategorii B  

• wykształcenie minimum średnie, chętnie studenci studiów zaocznych lub niedawni absolwenci 

• dobra znajomość pakietu MS Office 

• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 
Oferujemy 

• moŜliwość rozwoju zawodowego w młodym, międzynarodowym zespole  

• ciekawą, pełną wyzwań pracę  

• atrakcyjne wynagrodzenie uzaleŜnione od wyników pracy  

• zatrudnienie na umowę o pracę  

• samochód słuŜbowy, telefon komórkowy, tablet 

 



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, klikając przycisk 
APLIKUJ umieszczony pod ogłoszeniem 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=48228e47efdb42f78a71

845df5ff1f55  

 
Uprzejmie informujemy, iŜ skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 


