
Specjalista ds. zakupów książek  
 

Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Łódź 
 
Antykwariat i Księgarnia Tezeusza, lider branży antykwarycznej w Polsce, poszukuje  
do swoich filii w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku Specjalisty ds. zakupów książek 
(dwa wakaty). 
 
Zakres obowiązków: 
– Zakupy używanych książek i księgozbiorów od osób prywatnych, instytucji i firm 
– Pozyskiwanie klientów, szacowanie wartości księgozbiorów, częściowa inwentaryzacja 
zbiorów, negocjowanie umów, organizacja załadunku i transportu do siedziby firmy  
 
Wymagania: 
– Samodzielne doświadczenie handlowe – minimum dwa lata 
– Umiejętność negocjowania i zawierania korzystnych umów handlowych (online, 
telefonicznie, w kontakcie bezpośrednim) 
– Ponadprzeciętne oczytanie w min. dwóch dziedzinach literackich i naukowych 
– Wykształcenie wyższe humanistyczne lub ekonomiczne 
– Osobowość, kultura osobista i prezencja budzące zaufanie 
– Łatwość nawiązywania kontaktów, zdolność utrzymywania długofalowych relacji 
– Dobra komunikatywność w mowie i piśmie 
– Zdolność samodzielnej organizacji pracy 
– Umiejętność sprawnej obsługi komputera i Internetu, znajomość programów Word, Excel 
– Dyspozycyjność w zakresie godzin pracy i wyjazdów w teren poza miasto 
– Dobra kondycja fizyczna (mobilność, współpraca przy pakowaniu i załadunku książek) 
– Własny samochód i prawo jazdy kat. B, dobra znajomość topografii miasta 
– Kandydaci z Łodzi – dodatkowym atutem będzie posiadanie niewielkiej suchej powierzchni 
magazynowej 
 
Oferujemy: 
– Atrakcyjne wynagrodzenie: podstawa 2 tys. zł netto, premia do 2 tys. zł netto, łącznie do 4 
tys. zł netto 
– Umowę stałą po okresie próbnym 
– Przeszkolenie w zakresie wyceny książek i księgozbiorów oraz specyfiki branży 
– Szkolenia zewnętrzne 
– Współpracę z jednym z najlepszych antykwariatów internetowych w Polsce 
– Możliwość stworzenia własnej, dużej i unikalnej biblioteki prywatnej 
 
Uwagi: 
Preferowani mężczyźni w dobrej kondycji fizycznej. Kobiety jedynie silne fizycznie lub  
o wyjątkowym talencie i umiejętnościach handlowych (wówczas mogą otrzymać pomocników 
do cięższych prac fizycznych). 
 
Więcej szczegółów i informacje o innych rekrutacjach na stronie 
http://tezeusz.pl/page/praca. Aplikacje z CV, listem motywacyjnym i zdjęciem prosimy 
przesyłać na adres: praca@tezeusz.pl. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy. 
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Rozpatrywane 
będą wyłącznie aplikacje zawierające poniższą klauzulę: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  
do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101. poz. 926, ze zm.). 
Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie 
dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania”. 
 


