Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA - wiodący producent farb i lakierów w Polsce,
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTA DS. MERCHANDISINGU
Miejsce pracy: Brzeźnica k/ Dębicy
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
Tworzenie standardów merchandisingowych dla sieci sprzedaży
Przygotowywanie planogramów ekspozycji towarów
Opracowywanie wytycznych wdrażania planogramów
Monitorowanie wpływu zmiany ekspozycji na sprzedaż
Kontakt z punktami sprzedaży w zakresie ustaleń i zmian w ekspozycji towarów
Bieżąca obserwacja rynku i analiza działań konkurencji
Wizytacje w sieci sprzedaży i spotkania z Sales Managerami w poszczególnych regionach sprzedaży
Szkolenia z zakresu merchandisingu
Od kandydatów oczekujemy:
Wykształcenie wyższe (merchandising, marketing)
Doświadczenia w pracy w obszarze merchandisingu
Doświadczenie w pracy z programami do planowania kategorii, powierzchni
Biegła znajomość Excela
Znajomość zasad merchandisingu
Umiejętność tworzenia floor planów i planogramów
Zdolności analityczne i umiejętność podejmowania decyzji
Inicjatywa, zaangażowanie w wykonywaną pracę i otwartość w wyrażaniu własnych opinii
Umiejętność komunikowania się na różnych szczeblach organizacji i poza nią
Prawo jazdy kat. B
Gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Oferujemy:
pracę w młodym, dynamicznym zespole
możliwość rozwoju zawodowego
atrakcyjne warunki zatrudnienia
profesjonalne szkolenia

Oferty zawierające CV
prosimy przesłać na adres: praca@sniezka.com lub listownie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
W temacie e-maila lub na kopercie prosimy o podanie województwa i nazwę stanowiska.
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń.
Zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia
rekrutacji jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie 34a (39-102). Dane osobowe mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania”.

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a
nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

