Nazwa marki Geox powstała z połączenia greckiego słowa „geo” (ziemia) i litery „x”, która symbolizuje
nowoczesne technologie. Koncepcja oddychających butów i kurtek opiera się na filozofii komfortu, której
istotnym założeniem jest zapewnienie harmonii między ziemią, po której wszyscy stąpamy, a powietrzem,
którym oddychamy. Istota patentu opiera się na synergii otaczających nas żywiołów, co pozwala tworzyć
przyjazne dla ciała i stóp środowisko życia, będąc gwarancją komfortu i dobrego samopoczucia.
Innowacyjność produktów jest siłą napędową rozwoju marki. Rozwiązania technologiczne stosowane w
obuwiu i odzieży Geox są chronione przez ponad 60 różnych patentów.
Firma Geox powstała w połowie lat dziewięćdziesiątych w północno-wschodnich Włoszech i od tego czasu
rozwija się w piorunującym tempie. Obecnie działa na rynku obuwniczym i odzieżowym w sześćdziesięciu
ośmiu krajach, a jej produkty sprzedawane są w 1100 sklepach firmowych i kilkuset sklepach partnerskich.
W ciągu kilku lat firma została liderem rynku Włoskiego i trzecim najważniejszym producentem na świecie
w sektorze obuwia codziennego użytku dla całej rodziny
Do naszego zespołu w Designer Outlet Warszawa poszukujemy profesjonalnych asystentów do spraw
sprzedaży w wymiarze 1/2 etatu.

Do codziennych obowiązków będzie należało m.in.:
✓
✓
✓
✓

Profesjonalny kontakt z klientami.
Utrzymywanie wysokiego poziomu sprzedaży i zadowolenia klientów poprzez systematyczne uzupełnienie
towaru na półkach i ciągłą dostępność produktów.
Współpraca z pozostałymi pracownikami sklepu, wzajemna pomoc podczas wykonywania zadań, na przykład
przyjmowania towaru, dbania o porządek i wykładania artykułów.
Profesjonalne doradztwo dotyczące produktów marki Geox.

Wymagania:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wysoka kultura osobista.
Dostępność, kompetencja i umiejętność pracy z ludźmi.
Odporność na stres.
Umiejętność profesjonalnej sprzedaży.
Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Umiejętność przyswajania wiedzy.
Uczciwość i zaangażowanie.

Firma Oferuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Możliwość uczestniczenia w rozwoju międzynarodowej marki na terenie Polski.
Elastyczne godziny pracy.
Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Zniżki pracownicze.
Bardzo dobrą atmosferę pracy.
Realne możliwości awansu w strukturach firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podany przez
nas adres mailowy sm.piasecznoATN@geox.com lub dostarczenie osobiste do salonu GEOX.
Prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych
Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)"

