
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gala Poland Sp. z o.o. to nie tylko jeden z największych producentów świec na świecie. 
To przede wszystkim ludzie z pasją, posiadający wiedzę i doświadczenie umożliwiające im oraz firmie ciągły rozwój 

W 2018 roku staliśmy się członkiem międzynarodowej grupy Gala Group, która posiada swoje fabryki w Europie, Azji i Stanach 
Zjednoczonych. Naszymi klientami są największe sieci handlowe na świecie. 

Dołącz do naszego zespołu jeśli wspólnie z nami chcesz rozwijać jedne  
z najciekawszych kategorii jakimi są świece oraz inne artykuły z segmentu dekoracji wnętrz. 

 
 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Key account managera 
(ogłoszenie objęte programem poleceń pracowniczych) 

Miejsce pracy: Wieluń  

 

Obszar odpowiedzialności: 

 Pozyskiwanie nowych i rozwijanie współpracy z istniejącymi klientami 
 Negocjowanie warunków współpracy 
 Realizacja planów sprzedaży u powierzonych Klientów  
 Inicjowanie działań zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży 
 Odpowiedzialność za rentowność u przydzielonych klientów 
 Planowanie sprzedaży 
 Analizowanie i raportowanie 

Wymagania: 

 Min 3-letnie doświadczenie w pracy z sieciami handlowymi – warunek konieczny, doświadczenie  
w sprzedaży produktów private label będzie dodatkowym atutem 

 Wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe, analityczne, negocjacyjne i prezentacyjne 
 Znajomość narzędzi MS Office 
 Wykształcenie wyższe 
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego 
 Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
 Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, ustalania priorytetów, właściwej organizacji 

czasu pracy 
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Oferujemy:  

 Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 Rozwój zawodowy 
 Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań 
 Atrakcyjne warunki zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikuj wypełniając formularz w zakładce kariera na naszej stronie internetowej lub złóż cv osobiście  
w Dziale Personalnym firmy na ulicy Fabrycznej 10, 98-300 Wieluń. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 43 843 76 58 lub 43 843 77 83 

Zapraszamy do kontaktu! 


