„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 kandydatów na stanowisko:

SPRZEDAWCA

Miejsce pracy: Zielona Góra CH Focus Mall

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

bezpośrednią
obsługę
klienta
zgodnie
ze
standardami
Firmy Big Star Limited,
obsługę stanowiska kasowego,
dbanie o wygląd i wystrój salonu,
bieżące uzupełnianie asortymentu sprzedawanego towaru.

Oczekujemy:
•
•

łatwości nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji z klientem,
mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

Oferujemy Tobie:
•
•
•
•
•
•
•

umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie,
elastyczne godziny pracy,
indywidualną ścieżkę rozwoju,
pracę dla znanej marki,
zniżki na nasze produkty, dofinansowany pakiet Multisport,
szkolenia sprzedażowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres:
rekrutacja@bigstar.pl Prosimy w temacie e-maila wpisać preferowaną
lokalizację: SPRZEDAWCA Zielona Góra CH Focus Mall
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:

a)

w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie:
imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

