
 

MAGO S.A. jest niekwestionowanym liderem wyposażenia powierzchni handlowych i 

magazynowych w Europie Środkowo Wschodniej. Od ponad 25 lat z sukcesem realizuje swoją 

strategię zrównoważonego rozwoju. W chwili obecnej jesteśmy obecni ze sprzedażą w ponad 60 

krajach świata. Posiadamy 5 zagranicznych oddziałów firmy, w których również i Ty możesz zostać 

stażystą lub pracownikiem kontraktowym.  

 

WYBIERZ LIDERA W BRANŻY i POSTAW NA ROZWÓJ OSOBISTY! 

Poszukujemy ambitnych i ciekawych nowych doświadczeń osób, które będą miały szansę rozwijać 

się wraz z dynamicznym rozwojem naszej organizacji !  

 

Obecnie poszukujemy osób, które chcą się rozwijać wraz z nami na stanowisku: 

 

JUNIOR KOORDYNATOR KAM  

Znajomość języka rosyjskiego 

Miejsce pracy: Centrala firmy Nadarzyn k/Warszawy  

 

 
ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A: 

• za koordynację działań handlowych pomiędzy centralą firmy a naszymi oddziałami zagranicznymi, 

• współpracę i kontakt z naszymi klientami biznesowymi, 

• budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami 

• wsparcie KAM-a w realizacji planów sprzedaży 

CZEGO OCZEKUJEMY OD NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW: 

• znajomości języka rosyjskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego, francuskiego, 

angielskiego), 

• doświadczenia sprzedażowego lub w obsłudze klienta, 

• zapału i determinacji do pracy, 



• umiejętności pracy w grupie, 

• komunikatywności i chęci szybkiego uczenia się. 

 

CZY CHCIAŁ(A)BYŚ ? 

• wykonać krok na przód w swojej karierze zawodowej na rynku międzynarodowym, 

• podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez różnego rodzaju szkolenia, 

• pracować w młodym, dynamicznym i ambitnym zespole, 

• zbudować swoją przyszłość w znanej prestiżowej firmie produkcyjno-handlowej. 

 

Jeżeli odpowiedź na większość powyższych pytań jest twierdząca, nie ociągaj się już dłużej i 

dołącz do MAGO!  Razem zbudujemy wspólny sukces!!!  

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

                                                    Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV  

                                                            z podaniem stanowiska w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia  

 

Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o 
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w 
Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym), w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.  

 

Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o 
zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym) przez 
Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, dla celów przyszłych rekrutacji” 

Klauzula Informacyjna RODO: : http://www.mago.com/wpcontent/uploads/2018/07/Kariera1.pdf 
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