
MERCUS Logistyka sp. z o.o.| 

w POLKOWICACH  

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 
firma o dużym potencjale rozwojowym, 

poszukuje do pracy  w Zespole Marketingu: 

specjalisty do aranżacji powierzchni handlowo-ekspozycyjnych 

Miejsce pracy: Legnica/Galeria Gwiezdna 
Region: województwo dolnośląskie 

 

Opis stanowiska: 

 

• Praca na tym stanowisku uwzględnia: 
- zmianę umeblowania 
- kolorów ścian lub wzorów tapet 
- rodzajów oświetlenia,  zasłon i firan i wielu innych elementów takich jak lustra, obrazy, ceramika, kwiaty -  
dopasowanych do stylu i warunków jakie stwarza dana powierzchnia ekspozycyjna 

• współpracę ze sprzedawcami i przedstawicielami handlowymi w zakresie przygotowania i wykonania  
         ekspozycji boksów i stoisk  

• planowanie i wykonanie dekoracji sezonowych i okolicznościowych zgodnych z kalendarzem 

• projektowanie  i wieszanie plakatów, naklejek, materiałów reklamowych, ogłoszeń stałych i  
         okolicznościowych 

• dbałość o odpowiednią estetykę, prezentację towarów i informacji handlowych w sklepie 

• profesjonalna obsługa klienta  
 
. 

Wymagania: 

 

• doświadczenie na podobnym stanowisku 

• zdolności plastycznych wysoko  rozwiniętego poczucia estetyki 

• zdolność myślenia przestrzennego 

• znajomość trendów w branży meblowej i dekoracji wnętrz 

• znajomość programów graficznych (Photoshop, Morel lub Adobe) 

• umiejętność i samodzielność w organizacji pracy  

• kreatywność, zaangażowanie i umiejętność ustalania priorytetów  

• umiejętność pracy pod presją czasu 
 

Oferujemy: 

� pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 
� dużą samodzielność w działaniu  
� wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i osiąganych wyników 
� gwarancję stabilnego zatrudnienia 
� adekwatne do zadań narzędzia pracy 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia …. .08.2015 r. na adres: 

zp@mercus.com.pl 

Informacja tel. pod numerem   76 724 81 50 w godz. 8.00 – 14.00 

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

niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest MERCUS Logistyka sp z o.o. z siedzibą w Polkowicach. 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. 



 


