W Change Lingerie doceniamy Twoje naturalne piękno.
Dlatego też nasza bielizna nie dyktuje jak powinno wyglądać Twoje ciało ani nie
obiecuje Ci zupełnie nowego wyglądu. Gwarantujemy za to różnorodność stylów
dopasowanych tak, byś mogła czuć się w nich komfortowo. Chcemy, byś zawsze czuła
się piękna. Zatem nie bój się wyrażać siebie i odkrywać różnych aspektów swojej
kobiecości.
Firma CHANGE nie przestaje się rozwijać i aktualnie jest obecna na 3 kontynentach, w
15 różnych krajach.
Aktualnie do naszego Salonu CHANGE Designer Outlet Sosnowiec poszukujemy
Kandydata/Kandydatki na stanowisko:
Doradca Klienta (pełen etat)
Jeśli chciałbyś/chciałabyś do nas dołączyć…
Powierzymy Ci:
- aktywną sprzedaż oraz profesjonalne doradztwo w zakresie oferowanych produktów
firmowych zgodnie z standardem międzynarodowej marki,
- dbałość o bardzo dobry wizerunek i wystrój Salonu firmowego,
- nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem Salonu w oparciu o zasady
przyjęte w organizacji,
- budowanie trwałych relacji na naszymi Klientami oraz Kontrahentami.
Od Ciebie oczekujemy:
- doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta,
- życzliwości innym, uczciwości i uśmiechu na co dzień,

- otwartości na budowanie trwałych relacji z Klientami,
- ambicji i nastawienia na wspólne osiąganie sukcesów,
- chęci do pracy w zespole, tworzenia teamu profesjonalistów,
- dążenia do nieustannego podnoszenia swoich kompetencji i rozwoju osobistego.
Oferta, jaką mamy dla Ciebie:
- elastyczny czas pracy
- atrakcyjny system prowizyjny oraz bonusy na produkty firmowe,
- pracę z ludźmi zaangażowanymi w rozwój marki, obcowanie z najnowszymi trendami,
- możliwość rozwoju osobistego,
- bogaty pakiet szkoleniowy,
- unikatową kulturę i atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez link:
https://www.olx.pl/oferta/praca/doradca-klienta-change-CID4-IDKg1nL.html

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie do zgłoszenia następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych
dla potrzeb tej jak i przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych
Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-753 przy ul.
Żeligowskiego 4/6. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zamieszczone w tym CV
zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że Administrator
dla potrzeb przyszłych rekrutacji będzie przetwarzać moje dane osobowe przez okres
jednego roku od dnia pozyskania niniejszego oświadczenia. Ponadto potwierdzam, że
zostałem poinformowany o tym, że mam prawo do żądania od Administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia
przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych o ile prawo na to zezwala oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

