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Key Account Manager 

Lokalizacja: Skawina, Małopolskie 

Opis stanowiska 

Firma Wamech poszukuje kandydatów na stanowisko Key Account Manager. Osoby pretendujące do powyższego 

stanowiska będą realizować poniższe zadania 

Zadania na stanowisku 

1. nadzór nad terminową i jakościową realizacją projektów, 

2. ustalanie harmonogramów i monitorowanie postępu prac, 

3. współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami w ramach realizacji projektów, 

4. analiza kosztowa i budżetowanie, 

5. budowanie długotrwałych pozytywnych relacji z Klientem, 

6. rozwiązywanie problemów powstałych w toku bieżącej współpracy pomiędzy klientem a Firmą, 

7. reprezentowanie Firmy na spotkaniach biznesowych z Klientem, 

8. raportowanie wykonywanych działań oraz wyników Dyrektorowi Handlowemu. 

 

Wymagania stawiane kandydatom 

1. wykształcenie wyższe, ekonomiczne, 

2. komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, 

3. umiejętność pracy w zespole, 

4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, 

5. biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych i tworzenia prezentacji multimedialnych, 

6. prawo jazdy kategorii B, 

7. biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. 

Oferujemy 

1. Pracę w Firmie Rodzinnej działającej na rynku globalnym, 

2. pracę w młodym zespole inżynierskim mającym duże doświadczenie projektowe, 

3. dużą samodzielność i elastyczność pracy, 

4. udział w ciekawych projektach,  

5. możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju, 

6. wynagrodzenie adekwatne do kompetencji. 

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym informacje o oczekiwaniach finansowych na adres: 

rekrutacja@wamech.pl. W temacie proszę wpisać WAMECH – Key Account Manager. 

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)". 
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