Grupa Zibi to polska firma z ponad 30 letnią tradycją, w której pracuje blisko 700 świetnych
ludzi.

W skład Grupy Zibi SA wchodzi sieć salonów Time Trend, w których sprzedajemy zegarki takich
marek jak: Casio, G-SHOCK, Timberland, Atlantic, Guess, Seiko i wiele innych.

W chwili obecnej poszukujemy do sieci Time Trend kandydata na stanowisko:

Doradca Klienta Time Trend w CH Focus Mall
Będziesz odpowiedzialny/a za:
●
●
●
●
●

Profesjonalne doradztwo i dbałość o klienta w oparciu o sprawdzone standardy obsługi
Realizację planów sprzedażowych
Budowanie pozytywnego wizerunku sieci Time Trend
Dbałość o wygląd salonu oraz prawidłowe wystawiennictwo produktów
Raportowanie wyników sprzedażowych oraz aktywne i kreatywne poszukiwanie
pomysłów wspierających sprzedaż

Idealnie trafiłeś/aś, jeśli:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jesteś gotowy/a do pracy w systemie zmianowym w godzinach otwarcia galerii
Jesteś nastawiony/a na samorozwój - chcesz się uczyć nowych rzeczy i poszerzać
swoje horyzonty
Jesteś osobą komunikatywną i otwartą na ludzi, a kontakt z Klientem to dla Ciebie
przyjemność
Chcesz szlifować swoje umiejętności sprzedażowe
Jesteś osobą pełną energii i lubisz aktywny tryb pracy
Cenisz sobie pracę zespołową
Wykazujesz inicjatywę i chęć działania
Masz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
Mile widziane doświadczenie w sprzedaży detalicznej
Mile widziana znajomość branży jubilerskiej/zegarkowej

Co od nas otrzymasz:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Możliwość pracy z "wdzięcznym" produktem, jakim są zegarki znanych i uznanych
marek
Zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
Pracę w unikatowej kulturze organizacyjnej, której jednym z głównych filarów są nasze
wartości oraz filozofia naszej firmy - "Nigdy się nie poddajemy", "Jesteśmy kreatywni"
Elastyczne podejście do grafiku
Przyjazny START w naszej firmie i zagwarantowany proces onboardingu od A do Z - czy
wiesz, że nasi nowi Pracownicy oceniają satysfakcję z procesu wdrożenia średnio na
8/10?
Efektywny system szkoleniowy gwarantujący rozwój kompetencji i nabycie wiedzy z
obszaru sztuki zegarmistrzowskiej oraz rynku zegarków
Możliwość udziału w motywujących konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
Możliwość awansu wewnętrznego - w pierwszej kolejności stawiamy na "Naszych"
Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia grupowego
Ekstra zniżki na cały nasz asortyment
Ale co najważniejsze - dołączysz do grona pełnych energii i entuzjazmu
pasjonatów, którzy tworzą Time Trend!

Wejdź na naszą stronę: www.zibi.pl/kariera/ i zobacz, dlaczego warto z nami pracować!

Aplikuj poprzez stronę:
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Doradca-Klienta-Time-Trend-w-CH-Focus-Mall/5955-3907-27-2
d2-2872.html
Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy wyłącznie aplikacje z załączonym CV - prosimy o przesłanie
go w formacie pdf.

