
 
 
Poznaj nas!  
Grupa Inditex to jedna z największych grup odzieżowych na świecie. Posiadamy osiem 
marek: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i 
Uterqüe. Jesteśmy tym, w co się ubierasz, aby móc wyrazić siebie! Kochamy to, co 
robimy – współpracujemy, dzielimy się pasją, cenimy ciekawość, różnorodność, 
zrównoważony rozwój i kreatywność, które są codzienną motywacją dla ponad 174 000 
osób tworzących Grupę Inditex na świecie. Brzmi jak Ty?  
  
Jak sobie Ciebie wyobrażamy? 
Naszym celem jest, aby każdy współpracownik będąc sobą mógł w pełni rozwijać swój 
potencjał, jako część różnorodnego, kreatywnego i innowacyjnego zespołu.  
Nasi współpracownicy są przepełnieni pasją, ciekawością, są wszechstronni, 
zmotywowani i dynamiczni, wnosząc do zespołu coś nowego. Dbają o zrównoważony 
rozwój, modę i atmosferę w zespole. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do wszystkiego 
co robimy, kreatywni i proaktywni. Na każdym kroku korzystamy z technologii i 
uwielbiamy sprzedaż wielokanałową! 
Czy ten opis pasuje do Ciebie? Daj nam się poznać!  
  
Czego od Ciebie oczekujemy? 
Najważniejsze jest pozytywne nastawienie. A całej reszty Cię nauczymy! Od pierwszego 
dnia będziesz działać zespołowo i mieć swój własny głos. Rozwiniesz swoje 
umiejętności oraz zyskasz odpowiedzialność. Będziesz mieć wpływ na miejsce, w 
którym wszyscy będą mogli powiedzieć dobrze mi tu!  
  
Jak będzie wyglądał Twój dzień?  
• Dążymy do celu zespołowo! Zawsze możesz liczyć na wsparcie innych.   
• Nowości dwa razy w tygodniu – zapewnią Ci wiele inspiracji, którymi podzielisz się z 
klientami. 
• Moda to też technologia. Dzięki niej zadbasz o komfort klientów, porządek oraz 
najlepszą prezentację produktów w sklepie.  
• Z nami nie będziesz się nudzić! Rozmowa z klientem, dostawa, a może zapakowanie 
zamówienia online? 
• W jaki sposób produkt trafia na salę sprzedaży? Dlaczego nasze sklepy wyglądają w 
taki, a nie inny sposób? Poznasz wszystkie procesy, które budują doświadczenie 
naszych klientów. 
  
Czy już wiesz co będzie sprawiało Ci największą przyjemność?  
  
A co oprócz tego sprawi, że powiesz dobrze mi tu?  
• Stabilność. Umowa o pracę bez okresu próbnego, a grafik dostosowany do Twoich 
potrzeb. 



• Rozwiniesz się z nami! Możliwość udziału w programie rozwojowym oraz platforma e-
learningowa TRAIN. 
• Będziesz mieć czas na przyjemności. Rabat pracowniczy 25% we wszystkich markach 
Grupy Inditex oraz wiele zniżek w programie More for less.  
• Zadbasz o siebie. Prywatna opieka medyczna LuxMed, za którą nic nie musisz płacić 
oraz możliwość ubezpieczenia na życie w Compensa. 
• Zdrowo mi tu! Karty sportowe MultiSport oraz OKSystem w atrakcyjnych cenach. 
• Dobrze, że jesteś! Bony Inditex na urodziny i święta. 
  
Daj nam się poznać! Aplikuj na stronie Inditex Careers:  
 
https://www.inditexcareers.com/portalweb/pl_PL/login?signup&utm_source=other&utm_m
edium=social&utm_term=sales-assistant-2021123&utm_campaign=poland-
multibrand_centrahandlowe&utm_content=offer-ic 
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