
JHM DEVELOPMENT S.A.  poszukuje osoby na stanowisko:

Miejsce pracy: Skierniewice, woj. łódzkie

JHM DEVELOPMENT S.A. to spółka deweloperska realizująca 
projekty mieszkaniowe na terenie całego kraju. Główny 
segment działalności spółki to budowa nowoczesnych osiedli 
wielorodzinnych wraz z niezbędna infrastrukturą i dbałością 
o otoczenie.

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY

Zakres obowiązków:

● nadzór nad zespołem sprzedażowym w     
 miejscowościach na terenie całego kraju
● bieżący udział w procesie sprzedaży, w tym    
 prowadzenie negocjacji handlowych i obsługa   
 klienta, 
●● udział w targach, wystawach, 
● przygotowywanie i nadzór nad realizacją planów  
 sprzedażowych, 
● przygotowanie raportów sprzedażowych –    
 analiza wyników sprzedaży,
●● stały monitoring rynków, na których działa    
 spółka i przygotowywanie rekomendacji z tym   
 związanych,
● rozpoznawanie potrzeb klienta oraz udział w   
 procesie przygotowywania nowych projektów   
 deweloperskich, 
●● współpraca z działem marketingu oraz     
 pozostałymi działami w zakresie niezbędnym do  
 celu kształtowania polityki sprzedażowej,

Wymagania:

● bardzo dobra znajomość rynku       
 deweloperskiego,
● wykształcenie wyższe, 
● minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na   
 podobnym stanowisku, 
●● znajomość aktualnie obowiązujących przepisów  
 prawa, w tym w szczególności ustawy     
 deweloperskiej,
● umiejętność kierowania kapitałem ludzkim,
● mobilność,  prawo jazdy kategorii B, 
● samodzielność w działaniu oraz doskonałe    
 kompetencje komunikacyjne,
●● inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy,
● samodzielność i zaangażowanie w wykonywane  
 obowiązki, kreatywność w rozwiązywaniu    
 problemów oraz odporność na stres, 
● znajomość najnowszych narzędzi      
 komunikacyjnych  na potrzeby marketingu    
 produktów deweloperskich.  

Oferujemy:

● stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia w   
 oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B,
● ciekawą pracę w rozwijającym się zespole, na   
 styku najważniejszych obszarów działalności   
 spółki,
●● rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie działu   
 sprzedaży oraz nowe projekty deweloperskie,
● szybką ścieżkę decyzyjną w ramach firmy 
 i przyjazną atmosferę pracy,
● możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, 
● wszystkie niezbędne narzędzia pracy,
● pracę w nowoczesnym i komfortowym biurze. 

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie pocztą 
e-mail CV wraz z listem motywacyjnym  na adres: 
kadry@jhmdevelopment.pl z adnotacją w tytule: 
Kierownik Działu Sprzedaży

wraz z następującą klauzulą:
„Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i „Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez JHM 
DEVELOPMENT S.A., oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 
okres 12 m-cy.”


