Завідувач відділу, м.Запоріжжя, ТЦ "Амстор"

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

• Ставиш покупців на перше місце і створюєш позитивне враження на них

• Наполегливо працюєш та є активною частиною команди

• Досягаєш успіху в дуже жвавому і динамічному середовищі

• Хочеш розвиватися і маєш амбіції та драйв для того, щоб побудувати кар’єру

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

• Конкурентну заробітну платню

• Привабливі бонуси як винагороду за гарні продажі

• Медичне страхування

• Можливості для розвитку і першокласні тренінги

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

• 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 агазинів 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 Продавець-Консультант
в наших магазинах.
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JYSK Ukraine
Перемоги 64
69000 Запоріжжя
Ukraine

Contact Person
Олександра Майєр (0800202022)

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

