
 

 

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 

KASJER- SPRZEDAWCA

WYŁOŻENIE

 

Miejsce pracy: 

 
 

Zadania: 
 
Praca w wymiarze: 1/1 etatu

• Dbanie o estetyczny wygląd i ekspozycję towarów. 
• Udzielanie informacji o ofercie handlowej oraz przygotowanie towaru według zamówienia klienta. 
• Towarowanie stoiska pozwalające zapewnić najlepszą dostępność i prawidłową ekspozycję 

produktów zgodnie ze standardem firmy. 
 

Wymagania: 
 

• Uprzejmość, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

• Zorientowanie na wysoki poziom obsługi klienta

• Zaangażowanie w pracę 

• Umiejętność pracy w zespole 

• Gotowość do pracy w systemie zmianowym

• Doświadczenie na podobnym stanowisku 

• Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

• Książeczka sanepidu lub gotowość jej wyrobienia
 
 

Oferujemy: 
 

• Pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia

• Dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na 

• Szeroki pakiet szkoleń na stanowisku pracy

• Duże możliwości rozwoju  

• Możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych na inne stanowiska pracy
awansów wewnętrznych) 

• Dodatkowe świadczenia  
Twoje zgłoszenie dotrze do nas najszybciej

kadry.legnica@intermarche.pl

  
 
wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyra
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami)". 

 
 

 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

SPRZEDAWCA- UMOWA O PRACĘ
LUB  

WYŁOŻENIE TOWARU- UMOWA ZLECENIE
 

Miejsce pracy: INTERMARCHE LEGNICA 
           Wrocławska 155 

etatu 
Dbanie o estetyczny wygląd i ekspozycję towarów.  
Udzielanie informacji o ofercie handlowej oraz przygotowanie towaru według zamówienia klienta. 
Towarowanie stoiska pozwalające zapewnić najlepszą dostępność i prawidłową ekspozycję 

ndardem firmy.  

Uprzejmość, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów 

Zorientowanie na wysoki poziom obsługi klienta 

Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

stanowisku – mile widziane 

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Książeczka sanepidu lub gotowość jej wyrobienia 

Pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia 

Dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

Szeroki pakiet szkoleń na stanowisku pracy 

Możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych na inne stanowiska pracy

Twoje zgłoszenie dotrze do nas najszybciej jeśli wyślesz dokumenty aplikacyjne na adres e

kadry.legnica@intermarche.pl  

ączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
ą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst 

UMOWA O PRACĘ 

UMOWA ZLECENIE 

Udzielanie informacji o ofercie handlowej oraz przygotowanie towaru według zamówienia klienta.  
Towarowanie stoiska pozwalające zapewnić najlepszą dostępność i prawidłową ekspozycję 

Możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych na inne stanowiska pracy (możliwość 

jeśli wyślesz dokumenty aplikacyjne na adres e-mail 

 na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst 


