PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!

DORADCA KLIENTA - KATOWICE
Poszukujemy Doradcy Klienta do naszego Salonu Firmowego w Katowicach. Jako nasz nowy Doradca Klienta, będziesz
naszym najważniejszym źródłem kontaktu z klientem. Twoim głównym zadaniem będzie dać unikalne, nadzwyczajne
i przyjazne doświadczenie zakupów. Jesteś pasjonatem naszej marki, designu i wartości, a znajdywanie najlepszego
rozwiązania napawa Cię dumą? Chcesz poznać wiele innych aspektów pracy w dużej międzynarodowej firmie?
Potrzebne Ci są:
KWALIFIKACJE:
•
Umiejętność pracy w zespole
•
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
•
Znajomość języka angielskiego
•
Doświadczenie nie jest konieczne
JEŚLI JAKO OSOBA:
•
Kochasz design i interesujesz się trendami i stylami
•
Masz duży poziom energii i entuzjazmu
•
Jesteś wytrwały i nastawiony na osiąganie swoich celów
•
Jesteś otwarty i dobrze się komunikujesz zapraszamy do naszego zespołu!
Będziesz miał wsparcie od silnej międzynarodowej firmy. Wierzymy, że edukacja i trening są kluczem do dobrych
wyników. Oferujemy rozbudowany system szkoleń oraz możliwości rozwoju, a także stopniowe przechodzenie na pełny
etat po ukończeniu studiów.
Prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny (Kierownik Salonu: mateusz.mroz@boconcept.pl). Chcemy przede
wszystkim wiedzieć dlaczego chcesz z nami pracować, dlatego aplikacje bez listu motywacyjnego nie będą
rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Domostrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)

Steward/hostessa – służba informacyjna w czasie konferencji ONZ
Czas: Połowa listopada-koniec listopada / początek grudnia – połowa grudnia (jeden z dwóch okresów lub całość)
Miejsce: Katowice – Spodek/MCK
Czynności: rejestrowanie uczestników konferencji, weryfikacja poprawności danych, udzielanie informacji, praca stojąca
Wymagania: status ucznia/studenta, niekaralność, kultura osobista, dyspozycyjność minimum 2 tyg, elegancki strój
(Panowie czarny garnitur, biała koszula / Panie czarna spódnica, biała bluzka), komunikatywny j. angielski
Oferujemy: 15zł netto/h, posiłek (kanapka, owoc, kawa, herbata, woda), zlecenie wg grafiku od 8-12h/dziennie
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