Manažer prodejny pro JYSK Cheb

“Atmosféra ve firmě je velice příjemná a střízlivá. Moje práce je dynamická a mám reálné šance na postup. JYSK je zavedená firma s dobrou
organizací a výplata vždy přijde včas. ”
Zlatan, manažer prodejny v Sarajevu v Bosně a Hercegovině

Protože jako manažer prodejny můžete každý den ukázat to nejlepší, co ve Vás je.
My v JYSKu věříme, že dobrý prodej i služby jsou založeny na osobních hodnotách.
Proto se naši manažeři prodejen vždy snaží být dobrými obchodníky a dobrými kolegy. Spolu se svým týmem vždy hledají způsob, jak
zvýšit obrat prodejny, jak zefektivnit každodenní operace, zvýšit výkon zaměstnanců a rozvíjet zaměstnance.

Prokážete odhodlání tím, že...
• Jako ten, kdo ponese plnou zodpovědnost za svou prodejnu, budete ručit za kvalitu prodeje i zákaznického servisu.

• Půjdete svému týmu příkladem a dostanete z něj to nejlepší. Naučíte se nové věci o vedení, prodeji i o sobě samotném.

• Budete se zabývat úkoly jako je plánování, určování priorit a vedení zaměstanců.

• Zajistíte, že se Vy i Váš tým budete řídit konceptem JYSKu – zaručíte dostupnost zboží a kompetentní a ochotné zaměstnance.

• Budete trvale dobrým příkladem hodnot JYSKu: kupec, kolega a kultura firmy.

• Budete asistovat svému týmu při všech dalších úkolech, jako je obsluha zákazníků, práce ve skladě, doplňování regálů, práce na
pokladně, úklid prodejny a objednávání zboží.

Získáte příležitosti a my vám nabídneme...
• Rád si vyhrnete rukávy a pustíte se do práce.

• Budete navyšovat prodej tím, že zákazníkům poskytnete skvělý zákaznický servis.

• Budete dosahovat cílů tím, že budete mít přehled a budete proaktivní a rozhodný.

• Využíváte potenciálu, který má Váš tým. Bez problémů komunikujete s kolegy i se zákazníky.

• Jste dobrý v plánování, určování priorit a máte pod kontrolou rozpočet, cíle i náklady.

• Jste schopný vidět věci v širších souvislostech, ale neztrácíte smysl pro detail.

• Máte minimálně roční zkušenost s vedením zaměstnanců v maloobchodě.

Chtěli byste se stát členem společnosti, která trvale školí a rozvíjí své zaměstnance po všech stránkách? Společnosti, pro kterou je ctí
rozvíjet své manažery? Nabízíme Vám atraktivní bonusový systém, zaměstnaneckou slevu na nákup zboží, po dvou letech 5 týdnů
dovolené a stravenky.

Klikněte na ikonu Poslat žádost, zaregistrujte se do našeho systému a připojte životopis.
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