LAVARD -Konsultant ds. SprzedażyPiaseczno
Wymiar pracy - Pełny etat
• Typ umowy - Umowa o pracę
• Piaseczno, Mazowieckie
LAVARD to najprężniej rozwijająca się marka odzieżowa w Polsce. Wieloletnie doświadczenie
produkcyjne firmy LAVARD w połączeniu z potencjałem ludzkim zatrudnionych specjalistów
zaowocowały szeroko pojętym pozycjonowaniem marki, jako lidera w świecie mody męskiej
produkowanej w Polsce. Obecnie marka posiada ponad 60 Salonów Firmowych, zatrudniając ponad
400 zadowolonych pracowników.
W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:
Konsultant ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Piaseczno, Designer Outlet Piaseczno, Salon Firmowy LAVARD
Osoba zatrudniona na stanowisku Konsultant ds. Sprzedaży w Salonie Firmowym będzie
odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•

Profesjonalną obsługę Klientów
Stałą kontrolę jakości i wyników pracy (praca w oparciu o wskaźniki)
Dbałość o bardzo dobry wizerunek salonu firmowego
Nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem salonu zgodnie ze standardami firmy

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientacji na realizację celów sprzedażowych i rozwojowych
Rozwiniętej umiejętność identyfikowania potrzeb i oczekiwań Klientów
Doświadczenia w branży
Umiejętności komunikacji w kontaktach z Klientem
Entuzjazmu oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki
Samodzielności i dobrej organizacji pracy
Kreatywności i dynamiki w działaniu
Znajomości obsługi komputera
Doświadczenie w wykonaniu poprawek krawieckich będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
•
•
•
•

Umowę zlecenie lub umowę o pracę
Pełne świadczenia
Atrakcyjne wynagrodzenie (systemy premiowania)
Pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji.
Zaznaczamy iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres : 204.piaseczno@lavard.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

