
Sprzedawca w salonie Italian Fashion  

w Designer Outlet Warszawa 
 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: Sprzedawcy 

Miejsce pracy: Italian Fashion w Designer Outlet Warszawa 

Jeśli jesteś gotów aktywnie uczestniczyć w rozwoju sieci naszych sklepów ta oferta jest dla 

Ciebie! 

Główne zadania realizowane na stanowisku: 

• Profesjonalna obsługa Klienta zgodnie ze standardami firmy 

• Doradztwo z zakresie oferowanych produktów 

• Tworzenie ekspozycji zgodnych ze standardami i wizerunkiem marki 

• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy 

Wymagania: 

• Doświadczenie na stanowisku sprzedawcy (warunek konieczny) 

• Znajomość rynku Retail 

• Umiejętność nawiązywania kontaktów 

• Bardzo dobra organizacja pracy własnej 

• Umiejętność pracy w zespole 

• Mile widziana praktyczna znajomość programu Office 

Oferujemy: 

• Interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim 

• Pracę w młodym i kreatywnym zespole 

• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Umowę o pracę po okresie próbnym 

• wynagrodzenie uzależnione od wyników sklepu 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z klauzulą o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: e.krasuska@italianfashion.pl. 

Informujemy, że: 

1) administratorem przekazanych danych jest Italian Fashion by Guazzone sp. z o. o., ul. 

Ossowska 41a, 05-220 Zielonka; www.italianfashion.pl 



2) dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej 

zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy; 

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, oraz na potrzeby i 

przez późniejszy okres (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu 

rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością 

prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej 

umowy. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) żądania usunięcia Państwa danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

6) żądania przenoszenia danych, 

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem), 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


