DESIGNER OUTLET w Warszawie
Grupa Giorgio Armani to wiodąca światowa firma z branży mody i artykułów luksusowych z siedzibą
w Mediolanie. Nazwa Giorgio Armani oznacza włoską modę i klasyczny design.Zarządzana przez
właściciela i działająca na arenie międzynarodowej firma sprzedaje produkty modowe i lifestylowe na
całym świecie.

Aby wzmocnić nasz zespół w Armani Outlet w Piasecznie poszukujemy pracowników na pełny lub
niepełny etat

Sprzedawca
Obszary działalności
•
•
•
•
•
•

Jako Ambasador Marki Armani z pasją do mody oferujesz naszym klientom niezwykłe
wrażenia
Podczas konsultacji rozpoznasz potrzeby naszych klientów i dzięki temu osiągniesz
ukierunkowaną sprzedaż
Opierając się na swojej wiedzy o produktach oraz instynkcie stylu i trendów, będziesz mógł
przekonująco doradzać naszym klientom nasze towary i związać ich z nami na dłuższą metę
Umiesz dostosować wizualny merchandising do lokalnych wymagań i utrzymywać
prezentacje produktów w sklepie,
Ponadto będziesz współpracować z zespołem przy zadaniach administracyjnych, takich jak
etykietowanie, zabezpieczanie i wysyłka towarów, inwentaryzacje, utrzymywanie danych
klientów i wiele innych
Jesteś w stanie szybko zareagować na różne potrzeby naszych klientów i spełnić ich życzenia
w najlepszy możliwy sposób

Kwalifikacje
•
•

pomyślnie ukończyłaś/eś szkolenie w handlu lub masz odpowiednie doświadczenie
zawodowe w dziedzinie odzieży i akcesoriów
Twoja pasja do sprzedaży znajduje odzwierciedlenie w doskonałej obsłudze, którą
zapewniamy naszym klientom

•
•
•
•

Masz pozytywne nastawienie, jesteś entuzjastyczny i masz wysoki poziom motywacji
Dzięki swojemu zamiłowaniu do mody i orientacji na trendy, udaje Ci się przybliżyć filozofię
marki naszym klientom
Mentalność praktyczna jest dla Ciebie oczywistością i widzisz siebie jako gracza zespołowego
Dobrze władasz językiem angielskim, inne umiejętności językowe są dodatkowym atutem

Oferujemy
•
•
•
•
•
•
•

Oprócz Twojego wynagrodzenia oferujemy Ci atrakcyjne Bonusy
Możesz spodziewać się zniżek dla pracowników
Zostań ambasadorem marki jednej z największych ikon XX wieku
Oferujemy Państwu wszechstronny i zróżnicowany obszar odpowiedzialności z wysokim
poziomem osobistej odpowiedzialności
Twój czas pracy jest rejestrowany przez nowoczesny system rejestracji czasu pracy
Możesz stale poszerzać swoją wiedzę poprzez szkolenia wewnętrzne
Oferujemy kartę Multisport

Jeśli chcesz stać się częścią naszej historii sukcesu, czekamy na Twoje dokumenty aplikacyjne.
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres n.dabrowska@poolholding.com , lub złóż CV osobiście w
Naszym Sklepie.

