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Interior Design Manager / Manager Działu Projektowania Wnętrz
Grafton Recruitment
Grafton Recruitment, firma założona w 1982 roku w Irlandii, to wiodąca agencja rekrutacyjna z
ponad 30 letnim doświadczeniem. Grafton Recruitment jest jedną z największych niezależnych
firm rekrutacyjnych w Europie, wyspecjalizowaną w rekrutacji profesjonalistów średniego i
wyższego szczebla we wszystkich sektorach. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest
posiadany certyfikat ISO 9001. Grafton Recruitment Polska sp. z o.o. jest wpisany do rejestru
agencji zatrudnienia pod numerem 812.
Dla naszego Klienta - międzynarodowej firmy retailowej z branży artykułów wyposażenia wnętrz
- poszukujemy doświadczonego Lidera - Managera Działu Projektowania Wnętrz.
Jeżeli Twoją pasją jest projektowanie wnętrz, lubisz ludzi i potrafisz być Liderem dla swojego
zespołu, ta oferta skierowana jest do Ciebie.
Poszukujemy osoby silnie zorienrtowanej na Klienta, która posiada doświadczenie w pracy jako
kreatywny lider/menedżer oraz projektant. Osoby, która potrafi wdrażać swoje pomysły,
przekonywać do nich oraz je wizualizować i przedstawiać koncepcje.

Opis stanowiska Jako zatrudniony Manager Działu Projektowania Wnętrz będziesz odpowiedzialny m.in. za:

•
•
•
•
•

Wymagania

•
•
•
•

Oferujemy

•
•
•
•

inspirowanie podległego zepołu (grafików, projektantów i vm) do kreowania i wdrażania
nowych pomysłów z obszaru prezentowania produktów wyposażenia wnętrz
generowanie popytu poprzez inspirowanie klientów w obszarze projektowania wnętrz i
artykułów dekoracyjnych
monitorowanie najnowszych trendów i bycie krok przed konkurencją
pozycjonowanie marki jako lidera w dziedzinie życia w domu, wyposażenia wnętrz
wykształcenie wyższe o kierunku artystycznym (architekura, projektowanie wnętrz,
malarstwo itp.)
wyczucie smaku i estetyki, zmysł artystyczny
doświadczenie w zarządzaniu zepołem lub predyspozycje do bycia liderem/mentorem
dla podległego zespołu
umiejętność projektowania i/lub przelewania pomysłów na papier/komputer
min. dobra znajomość języka angielskiego (do kontaktów z przełożonym)
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej międzynarodowej marce
doskonałe warunki pracy i bardzo dobrą atmosferę
wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i doświadczenia zawodowego
bogaty pakiet socjalny (m.in. prywa tna opieka medyczna, multikafeteria, zniżki
firmowe, premie, lunch kupony, ciekawe programy pracownicze i wiele innych)
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/interior-design-managermanager-dzialu-projektowania-wnetrz_1652625.html

