Jesteśmy firmą doradztwa personalnego (Certyfikat: 3000/2) i agencją pracy tymczasowej(Certyfikat: 3000/3) o zasięgu europejskim.
Na polskim rynku działamy od 2006 roku. Należymy do Grupy Job skupiającej wyspecjalizowane marki usług HR dla biznesu: Job
Impulse, Job Trainings, Job Simple Solutions oraz Job Abroad. Poruszamy się w szerokim spektrum specjalizacji: od pracowników
fizycznych, inwentaryzacyjnych, przez pracowników biurowych, management wyższego szczebla, aż po nasz flagowy projekt
‘TAKpełnosprawni: zatrudnianie i integracja osób z niepełnosprawnością’.
Aktualnie dla jednego z naszych Klientów, firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukujemy osoby na stanowisko:

Sprzedawca (sklep obuwniczy)
Miejsce pracy: Wrocław – Bielany
Nr Ref.: EG/Wrocław S/1014
Zadania:
 bezpośrednia sprzedaż w oparciu o firmowe
standardy obsługi klienta
 przyjmowanie dostaw i rozkładanie towaru
 obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych i
komputera





kontrola stanu magazynowego i składanie zamówień
kontakt z dostawcami (osobisty, telefoniczny,
mailowy)
składanie raportów z osiąganych wyników

Miejsce pracy: Praca w dużym centrum handlowym położonym w dogodnym punkcie komunikacyjnym, dostosowanym do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową, w pomieszczeniu klimatyzowanym, bez dostępu do światła dziennego.
Stanowisko pracy: Praca częściowo w wymuszonej, stojącej pozycji ciała; stanowisko związane z obsługą komputera; czasowe duże
obciążenie psychofizyczne – przyjmowanie dostaw i kontakt z dużą liczbą klientów.
Wymagania niezbędne:
 doświadczenie w pracy na stanowisku sprzedawcy
 gotowość do pracy zmianowej (również w
weekendy)
 podstawowa umiejętność korzystania z komputera
(obsługa maila, Internetu)
Wymagania dodatkowe:
 umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 podstawy technik aktywnej sprzedaży i ich
wykorzystywania w praktyce
Oferujemy:
 pracę zmianową w systemie 8-14, 14-20
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
tymczasową




wysoka kultura osobista, samodzielność i
odpowiedzialność
łatwość w nawiązywaniu kontaktów



znajomość języka angielskiego pozwalająca na
obsługę klienta zagranicznego



miłą atmosferę pracy w przyjaznym zespole
otwartym na różnorodność

Oferta skierowana również do Kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością. Aplikując na to stanowisko, masz pewność, że
będziesz oceniany wyłącznie na podstawie swoich kompetencji.
Zachęcamy do zamieszczenia w aplikacji informacji o ew. oczekiwaniach dotyczących racjonalnych usprawnień w trakcie rozmowy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku pod ogłoszeniem:
Aplikuj Teraz

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Job Impulse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ptasiej 10, moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Sprzedawca. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich
poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie aczkolwiek podanie tych danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także po zakończeniu rekrutacji na powyższe stanowisko w celu przeprowadzenia
rekrutacji przez spółkę Job Impulse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ptasia 10 w przyszłości na takie samo lub podobne stanowisko.

