
Biedronka Sprzedawca-Kasjer Przywidz 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za: 

 

- zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta zgodnie ze standardami firmy 

- obsługę kasy fiskalnej 

- rozładunek dostaw towarów 

- dbanie o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji towarów oraz o czystość w sklepie. 

 

Nasze wymagania: 

 

- gotowość do pracy w różnych porach dnia oraz w różne dni tygodnia (także w soboty i niedziele), 

- gotowość do pracy fizycznej, 

- rzetelność i uczciwość, 

- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, - doświadczenie na podobnym 

stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

 

Oferujemy: 

 

- pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji 

- atrakcyjne wynagrodzenie 

- stabilność zatrudnienia, 

- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego 

- bogaty pakiet socjalny (paczki, karta przepłacona, dofinansowania do pakietów medycznych, karta 

Multisport i wiele innych) 

- podwyżki stażowe. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV poprzez portal karierawjm.pl. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.karierawjm.pl/oferty-pracy lub pod nr telefonu: 

728 444 825. 

  

http://www.karierawjm.pl/oferty-pracy


Biedronka Zastępca Kierownika Sklepu Przywidz 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za: zapewnienie 

funkcjonowania sklepu zgodnie z obowiązującymi standardami firmowymi, organizowanie i 

nadzorowanie pracy zespołu oraz reprezentowanie firmy wobec klientów i dostawców. 

 

Nasze wymagania: 

 

- doświadczenie w pracy w sprzedaży, obsłudze klienta 

- doświadczenie w organizowaniu pracy zespołu 

- rzetelność i uczciwość 

- wysoka motywacja do pracy i nastawienie na realizację celów 

- umiejętność skutecznej komunikacji 

- gotowość do pracy w różnych porach dnia oraz w różne dni tygodnia (także w soboty i niedziele) 

oraz do pracy fizycznej 

 

Oferujemy: 

 

- pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji 

- atrakcyjne wynagrodzenie 

- stabilność zatrudnienia, 

- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego 

- bogaty pakiet socjalny (paczki, karta przepłacona, dofinansowania do pakietów medycznych, karta 

Multisport i wiele innych) 

- podwyżki stażowe. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV poprzez portal karierawjm.pl. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.karierawjm.pl/oferty-pracy lub pod nr telefonu: 

728 444 825. 

http://www.karierawjm.pl/oferty-pracy

