
Doradca Klienta Time Trend - Designer Outlet

Odmierzamy czas do współpracy z Tobą!

⌚ Z zainteresowaniem śledzisz nowinki ze świata gadżetów?
⌚ Cenisz sobie urządzenia i mechanizmy wykonane z zegarmistrzowską precyzją?
⌚ A może do tego masz jeszcze głowę pełną pomysłów i energię do wcielenia ich w
życie?

Świetnie się składa, bo właśnie szukamy kogoś takiego jak Ty do Zespołu salonu Time
Trend w XYZ.

Czym się zajmujemy?
Najprościej można powiedzieć, że oferujemy Klientom zegarki, ale tak naprawdę robimy
znacznie więcej! Naszą misją jest podkreślanie Ich wizerunku i spełnianie marzeń. Należymy
do Grupy Zibi, która jest wyłącznym dystrybutorem takich marek jak Atlantic, Casio,
G-Shock czy Bulova.

U nas możesz liczyć na:
● stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
● dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej Medicover oraz możliwość

dołączenia do ubezpieczenia grupowego PZU
● motywujące konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
● aż do 40% zniżki na asortyment Grupy Zibi (zegarki, instrumenty muzyczne, artykuły

luksusowe)
● rozwój kompetencji i nabycie wiedzy z obszaru sztuki zegarmistrzowskiej oraz rynku

zegarków - m.in. już w trakcie pierwszych miesięcy pracy otrzymasz zaproszenie na
dwudniowe szkolenie Tygrysów Sprzedaży w naszej siedzibie w Warszawie

Na co dzień będziesz:
● profesjonalnie pomagać i doradzać Klientom naszych salonów w wyborze zegarka

pasującego do Ich osobowości, stylu i potrzeb
● dbać o wygląd salonu i prawidłowe wystawiennictwo produktów
● realizować plan sprzedażowy



● aktywnie i kreatywnie poszukiwać pomysłów wspierających sprzedaż - za każdy
zrealizowany pomysł usprawniający Twoją pracę lub proces w firmie zapłacimy Ci 20
zł w bonach Sodexo!

O Tobie:
● jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym (zarówno w dni tygodnia jak i w

weekendy) w godzinach otwarcia galerii
● perspektywa uczenia się i zostania ekspertem czasomierzy wzbudza w Tobie

entuzjazm i chęć do działania
● chcesz szlifować swoje umiejętności sprzedażowe
● lubisz pracować zespołowo - czasem zdarza się, że Załoga sąsiedniego salonu

potrzebuje wsparcia czy zastępstwa: oni mogą liczyć na Ciebie a Ty na nich
● dodatkowym atutem będzie, jeśli posiadasz doświadczenie w sprzedaży detalicznej

i/lub znasz branżę jubilerską/zegarkową

Co się stanie, gdy spodoba nam się Twoja aplikacja?
Najpierw spotkasz się z Kierownikiem Salonu, który zechce poznać Cię bliżej, a w kolejnym
etapie spotkasz potencjalnych Kolegów / Koleżanki w Salonie. Jeśli Ty i Zespół poczujecie,
że do siebie pasujecie, pozostaje już tylko omówienie warunków zatrudnienia - witamy w
Zespole Time Trend!

Wejdź na stronę www.zibi.pl/kariera/ i sprawdź, dlaczego warto z nami pracować!
Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy wyłącznie aplikacje z załączonym CV - prześlij je
do nas w formacie pdf.

Aplikuj:
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Doradca-Klienta-Time-Trend-w-Outlet-Piaseczno/61
12-4055-27-cfa-2872.html
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