Πωλητές/τριες Μερικής Απασχόλησης, Αθήνα

Πατήστε εδώ:https://job.jysk.gr/katastima#node-1045
Είστε πρόθυμοι να κάνετε την υπέρβαση για να κλείσετε μια πώληση; Σας αρέσει να εργάζεστε σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον
με συνεχείς προκλήσεις; Απολαμβάνετε τη συνεργασία με την ομάδα; Τότε πρέπει να είστε ο υποψήφιος που αναζητούμε.

Δείχνετε αφοσίωση και …
• θέλετε να κάνετε πωλήσεις
• δίνετε προτεραιότητα στους πελάτες και τους προσφέρετε μια μοναδική αγοραστική εμπειρία
• δουλεύετε σκληρά και είστε ενεργό μέλος της ομάδας
• ξεχωρίζετε σε ένα έντονο και δυναμικό περιβάλλον
• έχετε το κίνητρο και τη φιλοδοξία να κάνετε καριέρα στη JYSK

Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε…
• ένα ανταγωνιστικό bonus που θα ανταμείψει τις εξαιρετικές πωλήσεις και τα αποτελέσματα
• ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρώτης τάξεως πρακτική εκπαίδευση
• την ευκαιρία να συναγωνιστείτε, να κερδίσετε και να γιορτάσετε τα καλά αποτελέσματα
• μια εξαιρετική εταιρική κουλτούρα
• ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

Από ένα κατάστημα στη Δανία το 1979, η JYSK επεκτάθηκε σε περισσότερα από 2.700 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να
εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ανάπτυξη χρειαζόμαστε τους καλύτερους εργαζόμενους.
Αρπάξτε την ευκαιρία να γίνετε μέλος της JYSK. Εάν δείξετε αφοσίωση θα συναντήσετε τις ευκαιρίες.
Κλικάρετε στο «Κάντε αίτηση» παρακάτω για να πάρετε την καριέρα σας στα χέρια σας.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για τη JYSK σαν περιβάλλον εργασίας και να
γνωρίσετε έναν Πωλητή.

Είδος σύμβασης
Αορίστου χρόνου

Είδος απασχόλησης
Part-time

Address
JYSK Greece
Χαροκόπου 87,
17671 Καλλιθέα
Greece

Contact Person
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΔΑΜΑΝΙΔΟΥ (2110129568)

JYSK GROUP has its origins in Scandinavia: the first store opened in Denmark in 1979. Today, JYSK GROUP has
over 2,200 stores and 19,000 employees in 36 countries. In Germany and Austria, its name is Dänisches
Bettenlager - and JYSK in the rest of the world. JYSK GROUP aims to establish a presence throughout the world,
providing great offers to everyone. The owner and founder of JYSK GROUP is Lars Larsen who is also the owner
of the furniture retail chains Bolia.com, IDEmøbler and ILVA - as well as a number of other companies. The
turnover of LARS LARSEN GROUP is 3.1 billion euros.

