Заступник керуючого магазином, ТЦ "Фуршет", м.
Кам'янець-Подільський

Натисніть тут:https://robota.jysk.ua/
Ти готовий докласти додаткових зусиль, щоб продати більше? Тобі подобається працювати у жвавому середовищі з цікавими
завданнями? Ти отримуєш задоволення від роботи в команді? Тоді, можливо, Ти саме той, кого ми шукаємо!

Ти працюєш віддано та...
• Хочеш продавати й навчати цьому колег

• Надаєш гарне обслуговування клієнтам

• Вмотивований, любиш відповідальність та хочеш досягти неймовірних результатів у продажах

• Наполегливо працюєш та є активною частиною команди

• Відповідаєш за те, щоб магазин був привабливим

• Створюєш командний дух, мотивуєш, заряджаєш енергією та драйвом

• Хочеш бути директором магазину і рости далі

Ти зустрічаєi можливості. Ми пропонуємо Тобі...
• Працевлаштування згідно законодавства

• Конкурентну заробітну платню

• Привабливі бонуси як винагороду за гарні продажі

• Можливість змагатися, перемагати та отримувати призи та подарунки за це

• Медичне страхування

• Відповідальність за створення вмотивованої і конкурентоспроможної команди з продажів

• Можливості для розвитку і першокласні тренінги

• Чудову корпоративну культуру та енергійну команду

• Кава, чай, печиво та інші приємні «плюшки» на робочому місці

Компанія JYSK виросла з одного магазину, відкритого в Данії у 1979 році, до більш ніж 2 700 магазинів по всьому світу сьогодні.
Для того, щоб рости й розвиватися і далі, нам потрібні лише найкращі працівники.

Ловіть цю чудову можливість стати частиною JYSK. Якщо Ви готові віддано працювати, то обов’язково зустрінете гарні
можливості.

Натисніть на кнопку "подати заявку" нижче, щоб розпочати свою кар'єру.

Потрібно більше інформації? Натисніть тут, щоб прочитати більше про JYSK як роботодавця та позицію Адміністратор в наших
магазинах.

Тип контракту
1. Постійний

Ступінь зайнятості
Повна зайнятість

Address
JYSK Ukraine
Haharina 42/1
32302 Kam`yanets-Podilsky
Ukraine

Contact Person
Юлія Кетнер ()

JYSK GROUP має скандинавскьке походження: перший магазин було відкрито в Данії у 1979 році. На
сьогодні JYSK GROUP має більше ніж 2100 магазинів та 18 500 співробітників у 35 країнах світу. В
Німеччині та Австрії мережа ЮСК має назву Dänisches Bettenlager, в інших країнах світу - JYSK. JYSK
GROUP намагається бути присутнім у всьому світі та надає покупцям найкращу пропозицію. Власник та
засновник JYSK GROUP - Ларс Ларсен, який також є власником меблевих розрібних мереж Bolia.com,
IDEmøbler, ILVA та інших. Обіг LARS LARSEN GROUP складає 2,9 млрд. Євро

