
 

 

 

Jesteśmy innowacyjną firmą z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji i wprowadzaniu  

na rynek akcesoriów ochronnych do urządzeń mobilnych. 

Do naszego zespołu E-Commerce zajmującego się ciekawymi akcesoriami  

dla nowoczesnych telefonów, poszukujemy pracowników, którzy będą dostarczać gadżety  

i elektronikę niezbędne współczesnym mieszkańcom z dużych miast europejskich.  

Sklep ma duże zaplecze kapitałowe i zespół E-Commerce z wieloletnim doświadczeniem. 

 

E-COMMERCE PRODUCT SPECIALIST 
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

 

Twoje zadania: 

• wprowadzanie nowych marek i produktów do oferty MobileCityShop, sklepu 

sprzedającego w całej Unii Europejskiej, 

• zarządzanie stokiem produktów, 

• zarządzanie marżą produktów, 

• współpraca przy marketingu i PR wprowadzonych marek i produktów, 

• w miarę możliwości: podróże służbowe do siedzib i fabryk dostawców oraz na targi 

międzynarodowe.  

 

Poszukujemy osoby: 

• zorientowanej w zasadach rządzących biznesem, 

• znającej podstawy marketingu,  

• umiejącej postawić się w roli konsumenta, 

• znającej podstawy psychologii rynku, 

• z dobrą znajomością programu EXCEL, 

• z komunikatywnym językiem angielskim, 

• energicznej, ambitnej, 

• bardzo komunikatywnej, 

• asertywnej, 



 

 

• potrafiącej wyszukiwać okazje, 

• posiadającej zdolności analityczne. 

 

Czekają na Ciebie: 

• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

• ciekawe zadania i pracujący z pasją zespół, 

• możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń, 

• atrakcyjne warunki płacowe, 

• dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, 

• premie ekologiczne, 

• „paczuszka dla maleństwa”, 

• biblioteka 3mk, 

• możliwość korzystania z ZFŚS, 

• komfortowe warunki pracy z pełnym zapleczem socjalnym (kuchnia, ekspres do kawy 

itd.). 

 

Firma posiada dogodną lokalizację: 

• Krotoszyn – 28 km, czas dojazdu około 29 min, 

• Jarocin – 47 km, czas dojazdu około 49 min, 

• Pleszew – 30 km, czas dojazdu około 29 min, 

• Kalisz – 26 km, czas dojazdu około 30 min, 

• Kępno – 49 km, czas dojazdu około 52 min. 

 

Jesteśmy otwarci na Twoje oczekiwania - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej możemy 

uzgodnić inne optymalne dla Ciebie warunki zatrudnienia. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: hr@3mk.pl 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod nr telefonu: 507 435 009. 

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów 

do pracy znajduje się na stronie: https://3mk.pl/ 

 
 

W aplikacji prosimy o zawarcie wybranej klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, które zakresem 

wykraczają poza art. 221 Kodeksu pracy, przez 3mk Protection sp. z o.o z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, że niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie, a administrator 

danych przedstawił wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.  

 

Wyrażam także zgodę na udział w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych, a co za tym idzie wyrażam zgodę 

na przetwarzanie całości moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w ww. przyszłych procesach 

rekrutacyjnych i chcę, żeby moja aplikacja została dodana do bazy kandydatów prowadzonej przez 3mk Protection sp. z o.o. 

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. 
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