Twój zakres obowiązków
•
•
•
•
•

aktywna sprzedaż i obsługa klienta
dbanie o estetykę i wygląd salonu zgodnie ze standardami firmy
utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
obsługa procesu reklamacji
realizacje założonego budżetu

Nasze wymagania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w sprzedaży produktów luksusowych (preferowane - biżuteria/galanteria)
umiejętności obsługi komputera i pakietu MS Office
komunikatywności
dyspozycyjności
umiejętności pracy w zespole
dokładności i staranności
wysokiej kultury osobistej
dobrej prezencji i miłej aparycji
zaangażowania w wykonywane obowiązki
kreatywności oraz silnej orientacji na osiągnięcie celu
znajomości aktualnych trendów w modzie

To oferujemy

•
•
•
•

stabilne warunki zatrudnienia w jednej z wiodących firm na rynku
ciekawą pracę w środowisku dóbr luksusowych
szerokie perspektywy rozwoju
motywacyjny system wynagrodzeń

MISJA I WIZJA
Dlaczego warto dołączyć do TOUS?

• Naszą misją jest bycie marką uwielbianą na całym świecie oraz tworzenie biżuterii i akcesoriów,
które towarzyszą naszym klientom we wszystkich momentach ich życia. Chcemy być marką
pożądaną, która ceniona jest za jakość, pasję i dbałość personelu o każdy szczegół.
• Mamy wizję, aby marka TOUS stała się najbardziej rozchwytywaną marką luksusowej biżuterii na
świecie, która w wyjątkowy sposób dba o wartości klientów, współpracowników i całego
społeczeństwa.
• Podchodzimy z pasją do naszych klientów. Nasi wykwalifikowani pracownicy dokładają wszelkich
starań, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług, na które w pełni zasługują. Jesteśmy
kreatywni. Ośmielamy się funkcjonować nieco inaczej, ze zwinnością, odwagą i jakością, stawiając
czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą codzienność.
• Angażujemy się. Osiągamy nasze marzenia poprzez bycie wolnymi, wiernymi naszemu światu,
troszcząc się o naszych współpracowników i budując wspólny cel…
• Pracujemy zespołowo. Jesteśmy firmą, która razem pracuje na wspólny sukces. Tu
każdy indywidualny talent zawsze dąży do zespołowego celu, poprzez pracę opartą na wysokiej
jakości relacjach międzyludzkich.
• Jesteśmy światowi. Łączymy wiedzę o otaczającej nas różnorodności z naszymi decyzjami
biznesowymi, naszymi produktami i sposobem, w jaki traktujemy naszych współpracowników.

PRACUJ Z NAMI
W TOUS wierzymy, że podstawą naszego sukcesu oraz najważniejszym aktywem są kreatywni,
profesjonalni i pełni optymizmu ludzie. Zaangażowanie i entuzjazm zespołu dają nam energię potrzebną
do dalszego rozwoju, przy jednoczesnym realizowaniu naszego celu: być najbardziej rozpoznawalną i
pożądaną marką biżuterii na świecie.
Pracownicy TOUS to osoby otwarte na nowe doświadczenia, pełne inspiracji do tworzenia i pasji dla
marki. Przyjazna atmosfera, wzajemne zaufanie i szacunek, zarówno pomiędzy pracownikami, jak i w
kontaktach z klientami są naszym priorytetem. Relacje w TOUS są ciepłe i przyjazne, naznaczone przez
wartości rodzinne firmy.
Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w jednej z wiodących firm na rynku. Możliwość rozwoju
kariery w międzynarodowym środowisku oraz doskonałą atmosferę pracy w zespole. Prace nad
ambitnymi projektami – kampanie reklamowe, kreowanie wizerunku firmy. Ponadto, oferujemy
ciągłe szkolenia i warsztaty, które pozwolą na poznanie tajników branży.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres e-mail : smdesigneroutletwarsaw@tous.com
lub składanie osobiście w naszym salonie.

Dołącz do świata TOUS!

