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PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie od 20 lat świadczy usługi doradcze i 

szkoleniowe, pozyskuje dla klientów środki z funduszy europejskich. W celu istotnego wzmocnienia 

naszego kilkunastoosobowego zespołu i zdynamizowania rozwoju firmy poszukujemy osoby na 

stanowisko: 

Menedżer sprzedaży 

Miejsce pracy: Kraków 

Region: małopolskie 

Zadania 

 

 Udział w opracowaniu i realizacji strategii marketingowej sprzedaży profesionalnych usług 

rozwojowych (doradztwa biznesowego i szkoleń oraz usług  w zakresie pozyskiwania dotacji 

UE) 

 Sprzedaż usług rozwojowych, realizowana zarówno osobiście (key accounts) jak i za pomocą 

podległego zespołu 

 Nadzór nad działaniami marketingowymi (akcje sprzedażowe, e-marketing, PR) 

 Budowanie, utrzymywanie i rozwijanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi 

 

Wymagania 

 

 doświadczenie na podobnym stanowisku i/lub doświadczenie związane ze sprzedażą usług 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność 

 dynamizm w działaniu, determinacja w osiąganiu wyznaczonych celów 

 kreatywność w działaniu 

 elastyczność, otwartość na nowe wyzwania i gotowość do zdobywania wiedzy nt. meriutum 

usług świadczonych przez firmę 

 wysoka kultura osobista 

 mile widziane doświadczenie i dobra znajomość e-marketingu 

 

Oferujemy 

 

 dużą samodzielność w ramach pełnionych obowiązków 

 zatrudnienie na dogodnych warunkach, z atrakcyjnym wynagrodzeniem + premia od 

sprzedaży 

 możliwość rozwoju zawodowego i awansu (stanowisko dyrektorskie) 
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Informacje dodatkowe  

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego drogą 

elektroniczną na adres: rekrutacja@pmdg.pl. W tytule wiadomości powinno znaleźć się sformułowanie 

„Menedżer sprzedaży”. 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wallek-

Walewskiego 4/2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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