Do naszego Centrum ogrodniczego poszukujemy osoby na stanowisko :

DORADCA ZDROWEGO ŻYWIENIA
Miejsce pracy: Legnica
Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukończona (bądź w trakcie) szkoła o kierunku dietetyka lub pochodny albo osoba
interesująca się zdrową żywnością, która posiada bardzo dużą wiedzę na ten temat,
posiadająca ważną książeczkę sanepidowską,
umiejętność obsługi kasy fiskalnej będzie mile widziana,
odpowiedzialność, życzliwość, punktualność, rzetelność i uczciwość,
umiejętność komunikacji w kontaktach z klientem,
doskonałe umiejętności interpersonalne,
entuzjazm, inicjatywa i zaangażowanie w pracę,
rozwiniętej umiejętności identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów,
dyspozycyjność (praca co drugi dzień od 8:00 do 20:00),
zainteresowania związane ze zdrową żywnością.

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

profesjonalną obsługę klientów zgodnie ze standardami firmy,
aktywne doradztwo i pomoc klientowi w zakupach,
stałą kontrolę jakości i wyników pracy (praca w oparciu o wskaźniki),
składanie zamówień na brakujący towar,
rozkładanie i uzupełnianie towaru w sklepie,
zwiększanie sprzedaży poprzez dbanie o satysfakcję klientów,
znajomość standardów ekspozycji towaru i umiejętność ich wykorzystania,
utrzymanie porządku i wizerunku działu w Centrum ogrodniczym,
prawidłowe oznaczenia cenowe.

Firma oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

umowę o pracę – po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego proponujemy
długoterminową,
profesjonalne szkolenia,
pracę w stabilnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie,
imprezy integracyjne,
kartę rabatową na zakupy w Centrum,
satysfakcję zawodową,
ambitny zespół,
przyjazną atmosferę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
kadry.majewscy@gmail.com
w temacie prosimy wpisać: EKO
Centrum ogrodnicze jest Zakładem Pracy Chronionej, dlatego chętnie zatrudniamy osoby
niepełnosprawne.
Zastrzegamy sobie praco do kontaktu z wybranymi Kandydatami. Prosimy także o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Kontakt:
Majewscy – ŚWIAT KWIATÓW I ROŚLIN
CENTRUM OGRODNICZE
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Grażyna Majewska
ul.Koskowicka 12 59-220 Legnica
Tel. 76 866 46 01 fax 76 866 45 92
NIP 691 000 30 79 Regon 390042737
email: kadry.majewscy@gmail.com

