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Zielone Centrum to pierwsza w Polsce Galeria Ogrodnicza. Nowatorski projekt całorocznego centrum ogrodniczego. 
Marka należąca do Grupy Kapitałowej HORTICO SA, jedynej w branży spółki notowanej na rynku NC GPW w 

Warszawie. W nowoczesnym  obiekcie we Wrocławiu posiadamy największy wybór roślin, artykułów ogrodniczych, 
elementów dekoracyjnych oraz zdrową żywność. Zielone Centrum to również zespół doświadczonych ogrodników, 

konsultantów doradzających w kwestii przydomowych upraw, doświadczonych florystów, a także  architektów krajobrazu 
pomagających zaaranżować ogrody i tarasy. GOZC jest przedstawicielem w Polsce marki ELHO, uznanego producenta 

donic i artykułów ogrodowych będącego liderem w zakresie jakości i nowoczesnego designu w tej branży.  
Zatrudniamy młodych ludzi i rozwijamy się dzięki ich entuzjazmowi! 

 
 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista Działu Decor 
Menadżer produktu Elho 

  
Miejsce pracy:  

Galeria Ogrodnicza Zielone Centrum 
 Psary, k. Wrocławia, ul. Główna 1c 

 

 

 

Opis stanowiska 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będą: 
 

- tworzenie bazy klientów, 
- opracowywanie koncepcji rozwoju produktu, 
- zarządzanie projektami sprzedażowymi i marketingowymi związanymi z marką,  
- wdrażanie nowości produktowych,  
- analizowanie sprzedaży produktów,  
- nadzór nad stanami magazynowymi,  
- zamawianie towaru u producenta, 
- koordynowanie zamówień zcentralizowanych,  
- obsługa zamówień indywidualnych i hurtowych,  
- ścisły kontakt z Zarządem Spółki,  
- ścisły kontakt z producentem w Holandii,  
- tworzenia strategii zdobywania nowych klientów i rozwijania relacji z dotychczasowymi,  
- udział w organizacji targów i inen działania marketingowe.  

 

Wymagania 

 
- mobilność, i gotowość do wyjazdów zagranicznych, 
- prawo jazdy kat. B,  
- minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,  
- znakomita organizacja pracy,  
- mocne nastawienie sprzedażowe,  
- język angielski – biegły,  
- znajomość rynku wnętrzarskiego mile widziane.   
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Oferujemy: 

- stabilne zatrudnienie,  
- ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
- pakiet świadczeń socjalnych: 

• ubezpieczenie grupowe,  
• abonament prywatnej opieki medycznej w tym również dla członków rodziny,  
• pakiet zajęć sportowych. 

 
Proces rekrutacji:  

• wybrane osoby są zapraszane na rozmowy z przyszłym przełożonym, 
• wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksową ocenę wyników rozmowy  
oraz aplikacji kandydata, 
• każdy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informację zwrotną z ostateczną 
decyzją (również osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia), 
• w trakcie rozmów kwalifikacyjnych mogą pojawić się elementy studiów przypadków lub symulacje 
sytuacji zawodowych. 

 

 
Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres: 

rekrutacja_psary@hortico.pl 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.)” 
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

 


