
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ wysoka jakość usług 

▪ ugruntowana pozycja rynkowa 
▪ dynamiczny rozwój 

▪ dbałość o Pracowników 

▪ najnowocześniejsze urządzenia 

 

 
 

▪ dbałość o doskonałe relacje z dotychczasowymi, stałymi klientami 
▪ pozyskiwanie nowych klientów 

▪ badanie potrzeb klientów oraz współtworzenie oferty firmy 

▪ przygotowanie wycen oraz umów dla Klientów 

▪ realizowanie międzynarodowych projektów z zakresu obsługi multimedialnej wydarzeń 

 

 
 

▪ realizowania międzynarodowych projektów z zakresu obsługi multimedialnej wydarzeń 
▪ znajomości technik sprzedaży i zagadnień dot. prowadzenia rozmów handlowych 

▪ doświadczenie w sprzedaży będzie dodatkowym atutem 

▪ odpowiedniej organizacja pracy oraz zarządzania czasem 

▪ dynamiki w działaniu 

▪ bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację 
w mowie oraz piśmie 

▪ znajomość języka niemieckiego, hiszpańskiego lub chińskiego będzie dodatkowym atutem 

▪ bardzo dobrej znajomości zagadnień dot. sprzętu audio-video 

▪ swobodnego korzystania z nowoczesnych narzędzi pracy 

▪ prawa jazdy kat. B 

 

Account Manager – Project Manager  

Komorniki k/Poznania 

SQM to dostawca najnowocześniejszych multimedialnych form komunikacji i promocji na imprezy 

targowe, konferencje i eventy – w całej Europie jak i poza jej granicami. Zajmujemy się 

multimedialną obsługą wydarzeń, wynajmujemy urządzenia audiowizualne – SQM Multimedia 

Support to główny obszar naszej działalności. Z naszych usług korzystają firmy z całego świata,  

a nasze multimedia obecne są na wydarzeniach w Barcelonie, Frankfurcie, Genewie, Cannes i wielu 

innych miastach Europy oraz Azji.  

 
Co nas wyróżnia  

Jaki będziesz mieć zakres obowiązków 

Czego od Ciebie oczekujemy 

 



  
 
 

 

 

▪ zatrudnienie na umowę o pracę lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

▪ atrakcyjne wynagrodzenie (podstawowe + system prowizyjny) 

▪ pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

▪ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 

▪ nowoczesną i komfortową siedzibę zlokalizowaną w dobrej lokalizacji 

▪ dogodny dojazd samochodem oraz komunikacją miejską (możliwy transport firmowy) 

▪ swobodną atmosferę pracy 

 

Wyślij CV i list motywacyjny na adres:  

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: 

 „Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
organizacji i przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Account Manager – Project Manager zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do 
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest SQM Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy 
ul. Przemysłowej 18 w Komornikach (62-052). Mam świadomość i niezbędną w tym zakresie wiedzę, 
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 
zebrane”. 

 

 

 

Co Tobie oferujemy 

 

rekrutacja@sqm.eu 

www.sqm.eu 


