Brigádník pro JYSK Cheb

“Ve své každodenní práci se neustále setkávám se zajímavými úkoly a ohromně mě to baví! Účastníme se různých školení, která jsou
dostačující a velmi kvalitní. Nejradši mám produktové tréninky.”
Pavel, prodejní asistent v Olomouci

JYSK je spolehlivá společnost, která odměňuje tvrdou práci a dobrého obchodního ducha.
Naši zákazníci oceňují naši kompetentnost, ochotu i naši dobrou nabídku. Jako brigádník s povinnostmi prodejního asistenta budete mít
možnost jim to poskytovat.

Hledáme brigádníka na 20 hodin týdně, který bude mít na starosti především obsluhu zákazníků, doplňování zboží, práci na pokladně,
práci ve skladu a pomoc při vykládání kamionu, úklid prodejny a zázemí.

Pracovní doba:

Prokážete odhodlání tím, že...
• S úsměvem se věnujete zákazníkům a projevujete zájem o jejich potřeby.

• Se zákazníky se vítáte i loučíte pozdravem jak na prodejní ploše, tak při práci na pokladně.

• Staráte se, aby byly regály vždy doplněné, zboží dostupné a označené správnou cenou.

• Jste důležitým členem činorodého, tvrdě pracujícího týmu, ve kterém pomáháte kolegům v mnoha dalších úkolech, jako je příjem zboží,
úklid a objednávání zboží.

Získáte příležitosti a my vám nabídneme...
• Skvělý zákaznický servis je pro Vás samozřejmostí.

• Jste našim zákazníkům k dispozici a při jejich obsluze jste ochotný, nápomocný a komunikativní.

• Nevyděsí Vás rostoucí fronta u pokladny ani situace, kdy několik zákazníků najednou chce Vaši pomoc. Vyhovuje Vám dynamika a
různorodost této práce.

• Rád prodáváte a ke každému zákazníkovi přistupujete individuálně. Snažíte se proto take doporučovat doplňkový prodej, abyste
uspokojili jejich potřeby.

• Jste obchodník a týmový hráč. Dobrý den je pro Vás ten, když víte, že zákazníci byli spokojeni, prodeje byly dobré a Vy jste strávili
příjemný čas se svými kolegy.

Pak klikněte na ikonu Poslat žádost, zaregistrujte se do našeho systému a připojte životopis
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