
 
 

Do naszego zespołu poszukujemy 

Account Manager (B2B) 

Kogo szukamy? 

Poszukujemy energicznej osoby, która pomoże nam rozwinąć naszą działalność B2B poprzez proaktywne 
pozyskiwanie klientów korporacyjnych/eventowych i utrzymywanie z nimi stałej współpracy. Praca na tym 
stanowisku będzie wymagała: 

• samodzielności – będziesz musiał(a) samodzielnie wyszukiwać potencjalnych klientów, 
przygotowywać dla nich ofertę i dostosowywać ją do ich wymagań 

• automotywacji i rzetelności – żeby mieć dobre wyniki, każdego dnia będziesz musiał(a) 
przedstawić ofertę do określonej liczby potencjalnych partnerów, tak aby zapewnić ciągłość lejka 
sprzedażowego – to wymaga rygoru wobec samego siebie i dobrej organizacji pracy 

• pracy z ludźmi i dobrej energii – Twoją rolą będzie utrzymywanie dobrych kontaktów z naszymi 
partnerami i przekonanie ich do współpracy 

• skuteczności – na koniec dnia będziemy Cię rozliczać za efekt (niestety czynszu nie opłacimy 
dobrymi intencjami) dlatego ważna będzie umiejętność domykania współpracy i przekuwania jej 
na realne zyski 

Wierzymy, że ambicja i dobra energia jest często ważniejsza niż lata doświadczenia. Jeżeli masz już 
kontakty do dużych firm – to na pewno atut. Ale jeżeli czujesz, że świetnie się sprawdzisz a nie masz jeszcze 
doświadczenia – również koniecznie daj znać. 

Co oferujemy? 

• 100% elastyczność pracy - nie interesuje nas jak dużo pracujesz, ale jakie efekty przynosisz 

• pracę w zespole młodych ludzi, którzy kochają Wrocław i chcą robić tutaj fajne projekty 

• wynagrodzenie mieszane: 
o 2000 zł podstawy brutto 
o 20% przychodu netto z każdego samodzielnie pozyskanego klienta 

(przy przychodzie za event między 2,5 tyś. a 5 tyś. złotych, sprzedanie 5-10 eventów w 
miesiącu to dodatkowe 5000 zł brutto wynagrodzenia) 

o szczegóły oraz forma umowy do ustalenia podczas rozmowy rekrutacyjnej 

O Imaginarium 

Imaginarium to Wrocławskie Centrum Wirtualnej Rzeczywistości, założone we wrześniu 2017 przez dwóch 
braci z wrocławskiego Biskupina i ich przyjaciół. Naszym marzeniem jest, aby Imaginarium stało się 
ulubionym miejscem spotkań z technologią dla Wrocławian i ich miłych gości.  Od momentu otwarcia 
odwiedziło nas już ponad 10 tysięcy gości, a my poszerzyliśmy ofertę o drugi lokal po drugiej stronie miasta 
oraz pierwszy Escape Room z elementami wirtualnej rzeczywistości. Chociaż skupialiśmy się do tej pory 
głównie na kliencie indywidualnym, spotkaliśmy się ze sporym zainteresowaniem również po stronie 
partnerów biznesowych. Do tej pory współpracowaliśmy już z takimi markami jak IBM, Tauron, Amazon, 
Nokia, Starbucks, LG, ING, Credit Suisse i wiele innych. 

 
Zainteresowany/a? Wyślij swoje CV oraz maksymalnie 5 zdań odpowiedzi na pytanie „Jak zorganizujesz 
swój tydzień pracy w Imaginarium?” na adres marcin@imaginariumwroclaw.pl. Do usłyszenia! 

mailto:marcin@imaginariumwroclaw.pl

