Karczewski Doradztwo Personalne to firma doradczo –
szkoleniowa. Od 1996 roku szkolimy, rekrutujemy, oceniamy
potencjał zawodowy Pracowników, badamy klimat w
organizacji i służymy profesjonalnym wsparciem, tworząc
jej Public Relations. Budujemy Systemy Ocen i Systemy
Motywacji, doradzamy, jak skutecznie kierować Zespołami
Ludzkimi. Posiadamy szerokie doświadczenie, jesteśmy kreatywni
i elastyczni,
gwarantujemy
zaangażowanie,
profesjonalizm
i pracę najwyższej jakości. Wszystko, zgodnie z życzeniami
naszych Klientów i potrzebami ich Firm.

Dla ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ptaki Polskie, prężnie działającego w obszarze ochrony
przyrody już od 10 lat, poszukujemy:

Manager Sklepu Internetowego
(miejsce pracy: Goniądz)

Szukamy społeczników z pasją, osób kreatywnych, które świetnie czują się w kontakcie z
drugą osobą, ale też posiadają cechy dobrze zorganizowanego i samodzielnego
marketingowca.
Celem Menadżera będzie prowadzenie i rozwój sklepu internetowego o nazwie Sklep na pTAK!
Stanowisko Menadżera Sklepu Internetowego charakteryzuje się samodzielnością, dużą decyzyjnością
oraz różnorodnością zajęć.

Główne zadania:

Prowadzenie sklepu internetowego – bieżąca obsługa spływających zamówień
(obecnie magazyn znajduje się w Goniądzu na Podlasiu),

Rozwój oferty produktowej sklepu – poszukiwanie, kreowanie i opracowywanie
nowych produktów,

Stworzenie i wdrożenie nowej strategii działania sklepu,

Rozwój sklepu – prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych oferty sklepu,

Budowanie dobrych relacji z Klientami, Dostawcami i Partnerami sklepu
internetowego,

Zabezpieczenie i zarządzanie zapleczem logistycznym dla działalności handlowej
sklepu – w tym w szczególności rozpoznanie producentów i dostawców oraz zapewnienie
ciągłości produkcyjnej i dostawczej,

Administrowanie stroną internetową obsługującą sklep,

Bieżąca promocja oraz budowanie dobrego wizerunku oraz marki sklepu oraz
partnerów – w szczególności Ptaków Polskich i realizowanych przez nie projektów (Bądź
na pTAK!, Bagna są dobre!, Orlik Ptak Jakich Mało, Noc Sów i innych),

Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdań dotyczących działalności sklepu,
Oferujemy:

Ciekawą pracę w zgranym, kreatywnym i pomocnym zespole,

Zatrudnienie na pełen etat,

Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe i system premiowania,

Wsparcie merytoryczne i pomoc zespołu,

Realny wpływ na optymalizację i rozwój sklepu,

Duży poziom samodzielności i decyzyjności

Możliwość rozwoju zawodowego poprzez poszerzanie zadań i zakresu obowiązków, a
także uzyskiwanych profitów,

Know-how budowany przez lata,

Forma zatrudnienia do uzgodnienia,

Działanie na rzecz szczytnej idei, jaką jest ochrona przyrody,
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Od Kandydatów oczekujemy:

Poszukujemy pasjonatów przyrody,

Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,

Biegłości w posługiwaniu się standardowymi aplikacjami MS Office,

Umiejętności poruszania się w systemach CMS,

Znajomości Internetu i umiejętności wyszukiwania informacji,

Spostrzegawczości i umiejętności samodzielnego i kreatywnego tworzenia,

Umiejętności redagowania opisów produktów i ich weryfikacji,

Odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone obowiązki,

Pozytywnego nastawienia do ludzi, otwartości w nawiązywaniu relacji, komunikatywności,

Nastawienia na cel i rozwój osobisty,

Dokładności w wykonywaną pracę i samodzielności w działaniu,

Determinacji w rozwiązywaniu problemów,

Terminowości i umiejętności pracy pod presją czasu,

Umiejętności organizacji pracy własnej, a za razem umiejętności pracy w zespole,

Umiejętności analitycznych,

Znajomość programów graficznych m.in. Adobe Photoshop będzie mocnym atutem,

Doświadczenie w branży e-commerce i znajomość technik jej promowania będzie
mocnym atutem,

Prawa jazdy kategorii B.

CV
oraz
list
motywacyjny
12 maja 2016 roku na adres:

prosimy

przesyłać

do

dnia

rekrutacja@karczewski.com.pl
W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska i lokalizacji, na które
zgłaszana jest kandydatura.
W C.V. prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.).”

O stowarzyszeniu Ptaki Polskie
Jest organizacją pożytku publicznego. Powstali z potrzeby czasu, stawiając sobie za cel
ochronę przyrody - w szczególności ochronę ptaków i ich siedlisk. Dla dobra przyrody i ludzi.
Ich misja zawiera się w trzech słowach: Poznaj Pokochaj Pomóż.
Tę misję realizują poprzez edukację, komunikację społeczną oraz bezpośrednią ochronę
czynną. Publikują, nagrywają płyty, kręcą filmy, organizują wystawy, pracują w terenie,
prowadzą badania, zmieniają krajobraz, rozwijają sieć współpracy z ludźmi i z instytucjami z
kraju i z Europy.
Zespół łączy wiedzę zawodowych ochroniarzy, różnorodne doświadczenie wielu branż oraz
szczerą pasję prawdziwych przyrodników.
Wśród najważniejszych bieżących projektów warto wymienić:
kampanię Bądź na pTAK! – www.jestemnapTAK.pl oraz www.niebedzieptakow.pl
i www.wystawa.jestemnaptak.pl
Bagna są dobre! Ujście Warty – www.bagnasadobre.pl
Bagna są dobre! Łąki Polski Północnej – www.mokradla.eu
Orlik Ptak Jakich Mało – www.orlikgrubodzioby.org.pl
Sklep na pTAK! – www.sklepnapTAK.pl i profil na FB www.facebook.com/SklepNaPtak
Strona główna – www.ptakipolskie.pl i profil na FB www.facebook.com/ptakipolskie
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