
Doradca w Salonie Gatta w Designer Outlet w Sosnowcu
• Wymiar pracy

Niepełny etat

• Typ umowy

Umowa zlecenie

Gatta - lider w produkcji i sprzedaży wyrobów pończoszniczych w Polsce.

Świat mody to obszar na którym Gatta tworząc produkty przy doskonałym wyczuciu potrzeb kobiet oraz reagując na trendy

z powodzeniem konkuruje ze znanymi polskimi i europejskimi markami.

Marka  współpracuje  i  wspiera  produktami  pończoszniczymi  takich  znanych  polskich  projektantów  jak  :  Gosia  Baczyńska,

Paprocki&Brzozowski, Łukasz Jemioł, MMC, Robert Kupisz, Bizuu, Michał Szulc, Mariusz Przybylski.

Produkty marki Gatta dostępne są w 150 salonach firmowych w największych miastach Polski oraz w dobrych sklepach z bielizną

i rajstopami. Marka dynamicznie rozwija się także na rynkach zagranicznych zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich.

Interesujesz się modą?

Jesteś pozytywnie nastawiony/a do życia i lubisz pracę z ludźmi?

Jesteś odpowiedzialny/a i zaangażowany/a w pracę?

Chcesz rozwijać się zawodowo w ramach naszej organizacji ?

APLIKUJ JUŻ DZIŚ

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU GATTA NA STANOWISKO:

Doradca w Salonie Gatta

GWARANTUJEMY:

profesjonalny program szkoleń przygotowujących do pracy,

atrakcyjne zniżki pracownicze,

konkursy sprzedażowe,

przyjazną atmosferę,



Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

profesjonalna obsługa klienta,

aktywna pomoc oraz doradztwo klientom w zakupach,

realizacja planów sprzedażowych,

budowanie relacji z klientem,

dbałość o wygląd salonu i ekspozycję produktów.

Wymagania :

łatwość nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji z klientami,

pasja do aktywnej sprzedaży,

wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

umiejętność obsługi komputera i kasy fiskalnej,

dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym,

znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KONTAKT :

sosnowiec_designeroutlet@gatta.pl

Administratorem danych osobowych jest Ferax Sp. z o.o., z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) przy ul. Szadkowskiej 4/6. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji. Dane przetwarzane będą 
przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Informujemy o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Ferax Sp. z o.o. nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod(at)gatta.pl


	Doradca w Salonie Gatta w Designer Outlet w Sosnowcu

