
 
 
 
Od wielu lat Mitsubishi Motors należy do grupy producentów wysokiej jakości samochodów  
i z powodzeniem sprzedaje swoje produkty. W związku ze swoim dynamicznym rozwojem, MMC 
Car Poland Sp. z o.o., wyłączny importer samochodów marki Mitsubishi w Polsce, poszukuje 
kandydatów na stanowisko: 
 
 

 
KIEROWNIK ds. PRODUKTÓW I ROZWOJU 

(PRODUCT & BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER) 
 
Obowiązki: 

 Opracowywanie i wdrażanie na polskim rynku strategii Mitsubishi Motors dotyczącej 
produktów   

 Sporządzanie analiz dotyczących sytuacji na rynku oraz trendów rynkowych 

 Przygotowywanie i wdrażanie planów rozwoju produktów 

 Wprowadzanie nowych oraz ulepszanie i modyfikowanie istniejących produktów  

 Ustalanie cen produktów i opracowywanie strategii pozycjonowania 

 Monitorowanie pozycji rynkowej konkurencji i analizowanie jej produktów 

 Planowanie i rozwijanie nowych działalności spółki 

 Inicjowanie i prowadzenie FS nowej działalności w okresie jej inkubacji 

   
Wymagania: 

 Rozwinięte zdolności analityczne, rozumienie wymogów oraz obliczeń rentowności. 

 Doświadczenie w realizacji projektów. 

 Bardzo dobre umiejętności posługiwania się pakietem programów Microsoft Office, zwłaszcza 
programami Excel i PowerPoint. 

 Tytuł licencjata lub magistra zarządzania i marketingu oraz doświadczenie pracy w 
międzynarodowej firmie będą dużą zaletą 

 Posługiwanie się językiem polskim jako językiem ojczystym. Umiejętność mówienia i pisania 
po angielsku co najmniej na poziomie B2. 

 Dobra znajomość samochodów osobowych będzie zaletą. 

 Dobra znajomość programu JATO. 

 Poszukujemy osoby z ogromną świadomością handlową oraz ukierunkowanej na sprzedaż, 
otwartej, podejmującej wyzwania, pozytywnej, kreatywnej, o „elastycznym” charakterze. 

 Osoba z prawem jazdy kat. B 

Oferujemy: Stabilną pracę w rozwijającej się firmie oraz możliwość rozwoju zawodowego. 
 
 
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy wysyłać na adres praca@mitsubishi.pl do 
31.05.2018 r. w temacie wpisując nazwę stanowiska.  
 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
rekrutacji organizowanych przez MMC Car Poland. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć 
zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest MMC Car Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli 
ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w 
związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców (upoważnionych na 
podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to 
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego i 
przeniesienia danych. 


