
 

 

 

 

 

 

                    Product Manager 

 W BMS Group  tworzymy najbardziej wartościowe spotkania na rynku konferencyjnym 

w Polsce. Mamy wciąż tak wiele pomysłów, że potrzebujemy dodatkowej osoby na pokładzie 

naszego, BMS’owego okrętu!

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, musisz wiedzieć, że Twoim zadaniem będzie:

 Merytoryczne przygotowywanie programów spotkań biznesowych dedykowanych wyższej 

 kadrze managerskiej największych firm w Polsce, dla sektorów m.in. takich jak: Prawo, 

 Windykacja, Call/Contact Center, HR, Marketing. 

 Reaserch rynku pod kątem tematycznym 

 Wybór koncepcji, opracowanie planu wydarzenia, sporządzanie agend w wersji graficznej 

 Ścisła współpraca z prelegentami 
 Nadzór nad sprzedażą spotkania 
 Sporządzanie raportów sprzedażowych 

 Nadzór nad realizacją spotkania 
 Sporządzanie podsumowania po evencie 

 Bezpośrednie Raportowanie do Dyrektora Działu Projektów 

A jeśli:

 Masz wykształcenie wyższe 

 Posiadasz praktyczne doświadczenie w jednej z branż: Prawo, Windykacja, Call/Contact 

 Center, HR, Marketing czy Finanse 
 Posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z klientem biznesowym 

 Posiadasz umiejętność researchu merytorycznego i zdolności analityczne 

 Z łatwością podejmujesz samodzielnie decyzje 

 Jesteś skuteczny w działaniach 

 Jesteś punktualny 
 Możesz pochwalić się ponad przeciętą kreatywnością 

 Jesteś komunikatywny 
 Ponad to pozytywna energia i poczucie humoru towarzyszą Ci codziennie  

to praca na stanowisku PRODUCT MANAGER jest dla Ciebie stworzona! Przekonaj się o tym 

sam i wyślij do Nas swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres zgłoszenia@bmspolska.pl. 

Chętnie spotkamy się z Tobą i porozmawiamy o współpracy. Jednocześnie zastrzegamy 

sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 

Co możesz zyskać pracując z nami?

 Pracę w młodym, energicznym zespole profesjonalistów w niekorporacyjnej atmosferze 
 Możliwość rozwoju oraz indywidualne podejście do Twoich potrzeb, gdyż wierzymy, że tylko 

niestandardowe podejście pomoże nam odkryć Twoje, największe atuty 
 Każdy Twój sukces nagrodzimy nie tylko uznaniem, ale również stałym wynagrodzeniem 

wraz z prowizją, która rośnie wraz z Twoim zaangażowaniem  
 Wsparcie całego zespołu 
 Niezapomniane imprezy i wyjazdy integracyjne  
 Niezbędne narzędzia pracy
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