
DESA Modern oraz ART BOOKSTORE są firmami powiązanymi kapitałowo z DESA Unicum - wiodącą na 
rynku i zarazem najstarszą instytucją w Polsce zajmującą się wyceną i obrotem dzieł sztuki, antyków oraz 
rzemiosła artystycznego. 
 

DESA Modern powstała z pasji do sztuki. Prowadzi sprzedaż inkografii oraz unikalnych prezentów 
poprzez swoją stronę internetową, Gallery & Art Boutique w Galerii Mokotów  
w Warszawie oraz przy Placu Konstytucji, a także za pośrednictwem licznych galerii sztuki 
 i punktów dystrybucji zlokalizowanych na terenie całej Polski. 
 

ART BOOKSTORE muzealnych, księgarni i kawiarni zlokalizowanych w miejscach związanych 
ze sztuką w oddziałach muzeów, Muzeum Narodowego w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i domu aukcyjnym DESA UNICUM w 
Warszawie. Oferta każdego punktu ART BOOKSTORE jest dostosowana do specyfiki miejsca w którym się 
znajduje.  

Sklepy Muzealne by ART BOOKSTORE charakteryzują się bogatą 
ofertą katalogów i publikacji do Galerii Stałych i Wystaw Czasowych muzeów oraz autorską ofertą gadżetów, 
upominków i reprodukcji związanych ze sztuką. 

 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Manager ds. rozwoju ART BOOKSTORE i Desa Modern 

Główne obowiązki: 

• Rozwój sieci i pozyskiwanie nowych punktów własnych; 

• Pozyskiwanie nowych punktów dystrybucyjnych; 

• Prezentacja ofert i negocjacje handlowe; 

• Analiza rynku i konkurencji; 

• Praca nad rozwojem pozycji firm i ich wizerunku. 

 

Oczekujemy: 

• Minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku; 

• Umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych i prowadzenia negocjacji; 

• Znajomości języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację biznesową; 

• Prawo jazdy kategorii B; 

• Wysokiej kultury osobistej, odpowiedzialności, wiedzy merytorycznej; 

• Zdolności organizacyjnych, samodzielności oraz dynamizmu w działaniu. 

 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt managerski; 

• Wynagrodzenie w systemie premiowym (podstawę + premię); 

• Niezbędne narzędzia pracy; 

• Ciekawą pracę w profesjonalnym zespole i przyjaznej atmosferze; 



• Samodzielne i stabilne stanowisko pełne ciekawych wyzwań; 

• Nieograniczone możliwości rozwoju. 

 

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem w formie PDF na adres: 

paulina.wypych-kapczynska@artbookstore.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dodanie klauzuli:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Dz. U. nr. 133, poz. 883 zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 
 


