
Uwaga pasjonaci elektroniki z Łodzi! 

Poszukujemy Doradców Klienta do naszego nowego salonu w centrum handlowym Manufaktura! 

Jeśli jesteś pasjonatem gadżetów elektronicznych, mógłbyś się nimi bawić i testować je godzinami a 

przy okazji masz "żyłkę rasowego sprzedawcy" - ta oferta jest właśnie dla Ciebie! ;) 

 

Sprzedawca / Doradca Klienta: 

- obsługa Klienta w salonie z zachowaniem najwyższej jakości standardów i kultury osobistej 

- fachowa i absolutnie pełna wiedza na temat sprzedawanych produktów 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku producenta oraz naszej firmy poprzez utrzymywanie 

pozytywnych relacji z Klientami 

- aktywna sprzedaż 

- kontrola stanów magazynowych i raportowanie braków 

- utrzymywanie ładu i czystości w salonie sprzedaży 

 

Wymagania: 

- bardzo dobra znajomość branży IT (w szczególności smartfonów) oraz produktów naszej marki 

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów z Klientami, otwartość, komunikatywność 

- wysoka kultura osobista 

- zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków 

- mile widziane doświadczenie w handlu detalicznym 

 

Oferujemy: 

- interesującą pracę w młodym na polskim rynku projekcie dla prężnie rozwijającej się marki 
- umowę zlecenie 
- stawka 18,30 zł brutto/h 
- praca w godzinach popołudniowych i w weekendy. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy hr@mi-store.pl . 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GG 

Stores Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest GG Stores Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Królowej Jadwigi 98. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych 

danych osobowych jest dobrowolne. 


