„BIG STAR LIMITED” to polska Firma odzieżowa.
Obecnie posiada ponad 260 sklepów w kraju i zagranicą,
konsekwentnie rozwijając sieć sprzedaży.
Przede wszystkim jednak „BIG STAR LIMITED” to ludzie;
ambitni, zaangażowani i pełni pasji.
To osoby nie bojące się podejmować nowych wyzwań.
Zostań jednym z Nas. Dołącz do Naszego zespołu.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

KOORDYNATOR SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Zielona Góra CH Focus Mall

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
•
•
•
•

organizację oraz nadzorowanie pracy podległego personelu w kilku placówkach
handlowych (mikroregion),
przygotowanie raportów na potrzeby przełożonego,
zapewnienie prawidłowej obsługi klienta zgodnie ze standardami Firmy Big Star
Limited.
raportowanie działań oraz inicjowanie rozwiązań do Managera ds. Zarządzania
Siecią Sprzedaży w zakresie usprawnienia działania podległych placówek
handlowych.

Oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenia popartego wynikami w zarządzaniu kilkuosobowym personelem
(min. 2 lata),
inicjatywy oraz samodzielności w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętności budowania relacji,
wykształcenia na poziomie wyższym,
doświadczenia w branży odzieżowej,
doświadczenia w analizowaniu danych oraz wyznaczanie kierunków działań na ich
podstawie,
znajomości obsługi kasy fiskalnej oraz kart płatniczych,
umiejętności zarządzania oraz motywowania personelu.

Oferujemy Tobie:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozwój managerski, decyzyjność w ramach kompetencji stanowiska,
umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie,
elastyczne godziny pracy,
indywidualną ścieżkę rozwoju,
pracę dla znanej, prestiżowej marki,
pracę w insirującym środowisku, wysoką kulturę organizacji,
zniżki na nasze produkty, dofinansowany pakiet Multisport, pakiet medyczny,
szkolenia menadżerskie.

Osoby
zainteresowane
rekrutacja@bigstar.pl.
+lokalizacja

prosimy
o
przesyłanie
aplikacji
(CV)
na
adres:
Prosimy w temacie e-maila wpisać: koordynator sprzedaży

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIG STAR LIMITED’’ Sp. z o.o.

z siedzibą w Kaliszu al. Wojska

Polskiego 21/21A 62–800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101463. Kapitał Zakładowy: 1 235 688,30 zł, Numer
Identyfikacji Podatkowej 618-00-31-613, numer BDO: 000049716.

2.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@bigstar.pl lub
siedziby Administratora.

3.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

