Zástupce manažera pro budoucí prodejnu JYSK Rakovník 30 000
Kč

Klikněte sem:https://kariera.jysk.cz/prodejny#node-734
Jste ochotný udělat všechno pro prodej? Líbí se vám pracovat v rychlém tempu v prostředí, které neustále přináší výzvy? Baví vás práce
v týmu? Pokud ano, možná jste to právě vy, koho hledáme.

Pro budoucí prodejnu v Rakovníku hledáme zástupce manažera prodejny. Termín nástupu 13.5. nebo dohodou.

Prokážete odhodlání tím, že...
• chcete prodávat a naučit prodávat své kolegy;
• poskytujete skvělý zákaznický servis;
• vás motivují výborné prodejní výsledky;
• jako zástupce manažera prodejny nesete zodpovědnost za to, že je prodejna atraktivní;
• tvoříte týmového ducha pomocí pozitivní energie, motivace a odhodlání;
• se podílíte na objednávání a příjmu zboží, řízení skladových zásob;
• budete zodpovědný za plánování směn a profesní rozvoj zaměstnanců;
• 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;
• máte tah na branku a ambice budovat si kariéru jako budoucí manažer prodejny anebo postupovat ještě výše.

Získáte příležitosti a my vám nabídneme...
• zodpovědnost za vytváření motivovaného a soutěživého prodejního týmu;
• motivující mzdu a bonusy jako odměnu za vynikající prodejní výsledky;
• možnost rozvíjet se a na míru šité praktické školení;
• možnost soutěžit, vyhrávat a oslavovat vynikající výkony;
• skvělou firemní kulturu;
• po dvou letech 5. týden dovolené;
• zaměstnaneckou slevu na nákup zboží;
• stravenky v hodnotě 100 Kč.

JYSK se od roku 1979, kdy měl jedinou prodejnu v Dánsku, rozrostl na více než 2700 prodejen po celém světě. Abychom mohli růst i v b
udoucnosti, potřebujeme ty nejlepší zaměstnance.
Chopte se této příležitosti a staňte se součástí JYSKu. Pokud prokážete odhodlání, získáte příležitosti.

Klikněte na ikonu „Poslat žádost" a odstartujte kariéru v naší společnosti.

Potřebujete více informací? Klikněte sem, přečtěte si více o pracovním prostředí v JYSKu a seznamte se s vedoucí prodeje Tinou.
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