
  

Obecnie poszukujemy do zespołu we Wrocławiu 

Menedżera produktu   

TWOJA ROLA W FIRMIE: 

 analiza na potrzeby Sekcji Zakupów inwestycji, co do których spółka  

wykazuje zainteresowanie kupnem w zakresie atrakcyjności 

produktu pod względem sprzedażowym oraz pod względem najmu 

 tworzenie produktu mieszkaniowego w zakresie funkcji mieszkań, 

struktury, standardu wykończenia i zagospodarowania terenu 

poprzez kontrolę wytycznych na etapie projektowania 

 analiza produktów konkurencyjnych w zakresie struktury mieszkań, 

układów mieszkań, architektury, standardów wykończenia  

i zagospodarowania terenu                         

 kontrola zmian w projektach poprzez zatwierdzanie 

rekomendowanych materiałów i rozwiązań na podstawie analizy 

konkurencji/ rynku   

 

 

SZUKAMY CIEBIE JEŚLI: 

 Posiadasz min. 5 lat doświadczenia w sprzedaży mieszkań, 

mile widziane będzie prowadzenie zmian aranżacyjnych  

z klientami  

 praktyczna znajomość prawa budowlanego pozwala Ci na 

swobodne poruszanie się w poszukiwaniu i proponowaniu 

rozwiązań aranżacyjnych 

 wyróżnia Cię zaangażowanie i chęć do inicjowania 

rozwiązań w trudnych sytuacjach 

 charakteryzujesz się dużym poczuciem odpowiedzialności 

i samodzielności w realizowanych projektach 

 Twoja znajomość języka angielskiego jest na poziomie 

swobodnej komunikacji (min. B2), 

 posiadasz prawo jazdy kat. B. 

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 

 umowa B2B; 

 narzędzia pracy (telefon, laptop) 

 benefity (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, 

karta sportowa),  

 możliwość pracy przy realizacjach złożonych  
i rozpoznawalnych na rynku projektów deweloperskich; 

 możliwość rozwoju kompetencji (m.in. współpraca  
z doświadczonym zespołem, szkolenia); 

 praca w firmie, dla której najcenniejszą wartością są pracownicy; 

 monitorowanie zgodność wykonania produktu najmu  

z przyjętym przez spółkę standardem dla danej inwestycji 

 współpraca z Działem Realizacji Inwestycji w zakresie tworzenia 

produktu    

 przygotowanie materiałów formalnych niezbędnych do 

uruchomienia i przeprowadzenia procesu najmu m.in. poprzez 

bieżącą aktualizację formatek technicznych związanych z danym 

projektem 

 stała analiza postępów realizacji przyjętego planu najmu 

produktów zgodnie z wytycznymi Kierownika Sekcji Produktu  

 współpraca z sekcjami Marketingu, Sprzedaży oraz Obsługi 

Klienta w celu wypracowywania efektywnej strategii dla 

produktu  

  

         

  

 

 Przygotowywanie raportów dla Dyrektora Działu oraz Zarządu 

Spółki; 

 
 
 
 


