SPRZEDAWCA – pełny etat – umowa o pracę
Location: Piaseczno, C.H. Designer Outlet Warszawa
At PUMA, we are in constant pursuit of faster. That extends beyond our support of the fastest athletes in the
world. We also work to be fast in how we adapt to and connect with the constantly changing world around us.
Through innovative design, iconic footwear and apparel, and authentic partnerships, we aim to always push
what’s next in both sport and culture.
That hustler’s spirit can be felt across PUMA categories, partnerships, offices, and countries. And we are
always in search of talent that can help us set the pace at which sport and culture collide, as well as finding
better ways to connect and collaborate with our communities.
PUMA supports over 13,000 employees across 120+ countries. The PUMA Group owns the brand PUMA, Cobra
Golf and Dobotex, and is headquartered in Herzogenaurach, Germany.

YOUR MISSION
•
•
•
•

•

Obsługa klienta zgodnie ze
standardami firmy
Obsługa kasy fiskalnej i terminalu kart
płatniczych
Układanie towaru w magazynie i
dostarczanie towaru na sklep
Stosowanie wytycznych prezentacji
Visual Merchandising odnośnie
wyglądu sklepu
Dbanie o wygląd i czystość sklepu oraz
magazynu

YOUR TALENT
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie przynajmniej średnie
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność organizacji pracy
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Znajomość języka angielskiego mile
widziana
Zainteresowanie modą i sportem
będzie dodatkowym atutem

YOUR BENEFITS
•
•

•

•
•

Praca w młodym i ambitnym zespole –
umowa o pracę
Możliwość rozwoju zawodowego oraz
szkolenia w Polsce i za granicą
umożliwiające podnoszenie własnych
kwalifikacji
Ubezpieczenie grupowe, opiekę
medyczną, kartę sportową i/lub
możliwość dofinansowania nauki oraz
karty podarunkowe na święta i bilety
do kina
Odzież pracowniczą
Wynagrodzenie 3500 zł brutto + premia
od obrotu

SPEED & SPIRIT is what we look for in our candidates, defined by some simple values that inspire us to BE
DRIVEN in our performance, BE VIBRANT in our sporting legacy, BE TOGETHER in our team spirit, and BE
YOU to let our individual talent and experience shine. Applying for a job at PUMA is easy. Simply click APPLY
NOW and follow the steps to upload your application.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail : bartosz.baran@puma.com

