GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi
na terenie Warszawy i okolic, od 1992 roku.
W związku z rozwojem firmy poszukujemy Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu z dobrą
znajomością rynku nieruchomości, doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji i sprzedaży B2B oraz
zarządzaniu zespołem.

Cel stanowiska:
opracowywanie i realizowanie strategii marketingowej,
 kreowanie polityki sprzedaży oraz aktywne pozyskiwanie Klientów na terenie Warszawy i okolic,
 zarządzanie Działem Sprzedaży i Marketingu poprzez rekrutację, szkolenie, motywowanie, ocenę i
kontrolowanie podległego zespołu, planowanie i organizowanie pracy Działu oraz podejmowanie
istotnych decyzji,
 opracowywanie oraz kontrola i realizacja budżetu działań marketingowych,
 analiza rynku nieruchomości i identyfikacja szans sprzedaży,
 nawiązywanie i utrzymywanie relacji zmierzających do pozyskiwania Klientów,
 tworzenie, przekazywanie i przetwarzanie dokumentów handlowych (m.in. notatki, zapytania
ofertowe skierowane do dostawców, specyfikacje, kalkulacje cen, cenniki, prezentacje, oferty
wstępne i cenowe, umowy handlowe) w uzgodnieniu z przełożonymi,
 bieżące rejestrowanie wykonywanych czynności zmierzających do pozyskania Klienta w formie
elektronicznych raportów handlowych,
 promowanie Spółki poprzez udzielanie obecnym i potencjalnym Klientom rzetelnych i
wyczerpujących informacji o przedmiocie i zakresie prowadzonej działalności, ofercie i cenniku,
 tworzenie informacji prasowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie www,
 organizacja i udział w akcjach marketingowych,
 udział w wydarzeniach branżowych (konferencje, kongresy, targi, imprezy).

Wymagania:









doświadczenie na rynku nieruchomości ze wskazaniem na problematykę zarządzania i
administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi,
doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i sprzedaży B2B,
doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem,
inicjatywa, samodzielność, zaangażowanie, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
doskonała organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami
jednocześnie,
wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne,
wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie, marketing, public relations, ekonomia, prawo lub
zarządzanie nieruchomościami)
status osoby niekaranej.

Idealny kandydat:



posiada kontakty z zarządami wspólnot mieszkaniowych, deweloperami, właścicielami
nieruchomości,
posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i sprzedaży B2B oraz zarządzaniu
zespołem.

Oferujemy:



zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy zlecenia,
wynagrodzenie podstawowe oraz system prowizyjny.

Kandydatów spełniających kryteria podane w ogłoszeniu prosimy o przesyłanie CV (ze zdjęciem) z dopiskiem
„rekrutacja” w tytule wiadomości do dnia 14.09.2018 roku na adres: ggko@ggko.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
w przypadku zgody na przetwarzanie danych wyłącznie na potrzeby aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji:

1.

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osob owych przez GGKO –
Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. na potrzeby rekrutacji, która jest dostępna pod adresem: www.ggko.pl/rodo”
LUB
2.

w przypadku zgody na przetwarzanie przez nas aplikacji na potrzeby aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji oraz
przyszłych procesów:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych przez GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. na potrzeby rekrutacji, która jest dostępna pod adresem:
www.ggko.pl/rodo”
Uwaga - aplikacje nie zawierające żadnej z powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

