
Miejsce pracy  DUKA INTERNATIONAL S.A. 

Nazwa stanowiska pracy   ZASTĘPCA KIEROWNIKA 

Okres obowiązywania 
oferty  

 Do 31.05.2022 roku 

Opis stanowiska pracy  

Twoje zadania:  

• współzarządzanie podległym personelem, odpowiedzialność 

za efektywne zarządzanie sklepem i realizację planów 

sprzedażowych, 

• dbanie o wizerunek sklepu, sieci oraz profesjonalną obsługę 

Klienta, 

• odpowiedzialność za obieg dokumentów, gospodarkę 

magazynową, wizualizację oraz merchandising zgodnie ze 

standardami DUKA. 

Wymagania  

 Idealny kandydat to osoba: 

• posiadająca zdolności przywódcze, entuzjazm oraz wysokie 

standardy obsługi Klienta, 

• posiadająca doświadczenie w motywowaniu zespołu i 

budowaniu pozytywnych relacji, 

• nastawiona na sukces i wynik oraz efektywną współpracę w 

zespole, 

• kreatywna i otwarta na pomysły innych, 

• wielozadaniowa, lubiąca nowe wyzwania, 

• ze zdolnościami do wyznaczania i kontrolowania długo i 

krótkoterminowych celów, 

• posiadająca zdolności analityczne/potrafiąca analizować 

wskaźniki sprzedażowe. 

Pracodawca oferuje  

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) i elastyczny grafik 

dostosowany do dyspozycji pracownika, 

• Wysokie zniżki pracownicze na produkty firmy DUKA, 

• Pracę w przyjaznej atmosferze w zespole pełnym energii i 

zapału, 

• Możliwość rozwoju zawodowego – wielu pracowników 

sklepów pracuje teraz w siedzibie Firmy. 

DUKA to marka oferująca nowoczesne i wyjątkowe wyposażenie 

kuchni oraz jadalni. Posiadamy kilkadziesiąt sklepów, zlokalizowanych 

w prestiżowych centrach handlowych oraz sklep internetowy. Zasady, 

którymi kierujemy się w Duka, to zaufanie do ludzi, praca zespołowa i 

nastawienie na ciągły rozwój. 



Wymagane dokumenty  

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu DUKA prześlij nam swoje CV. 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.  
Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować: 
korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa 
(z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”). Podane przez Państwa 
dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przechowywane przez miesiąc. Podanie 
danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby skontaktować się 
z Państwem. Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Kontakt  Mail: duka.manufaktura@gmail.com 

 


