Do naszego zespołu poszukujemy…

SPRZEDAWCY – SPECJALISTY OD ALKOHOLU
Obecnie rekrutujemy w miejscowościach:
GRODZISK MAZOWIECKI, KOLBUDY

Rysopis zadań!
 Zajmiesz się mistrzowską i nieszablonową obsługą naszych klientów
 Zadbasz o profesjonalny wizerunek naszych salonów- w Twojej gestii będzie leżało bieżące dbanie o
dostępność towarów na sklepie, ich poprawne oznakowanie, jak i troska o czystość w miejscu pracy
 Do Twoich obowiązków będzie należało odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie operacji sklepowych i
zleconych zadań
Znaki szczególne poszukiwanego!
 Zależy nam na Twojej dyspozycyjności, ponieważ dla klientów dostępni jesteśmy 7 dni w tygodniu. Tu nie ma
kompromisów!
 Ważna jest dla nas Twoja motywacja do nauki i rozwoju. Jesteśmy ekspertami w tym, co robimy i liczymy
również na Twoją inicjatywę w poszerzaniu swojej wiedzy o oferowanych produktach
 Oczekujemy samodzielności i dobrej organizacji. W końcu doskonale wiesz, że to od Ciebie zależy
efektywność Twojej pracy!
Nagroda dla zatrudnionego !
Warto zostać z nami na dłużej, a mamy ku temu naprawdę mocne argumenty!

 Dla wyróżniających się sprzedawców udział w cyklicznych imprezach branżowych.
 Regularne degustacje i szkolenia z Ambasadorami najlepszych alkoholi
 Szkolenia zagraniczne dla mistrzów sprzedaży z każdego sklepu, w trakcie których poznasz miejsca
powstawania najlepszych alkoholi
 Ciągłe podnoszenie umiejętności i kompetencji sprzedażowych poprzez szkolenia wewnętrzne i dostęp do
platformy edukacyjnej – wiedza zawsze pod ręką !

Nasze mocne strony !
Nie bez powodu mówimy o sobie: „Rodzina Al.Capone”. Zależy nam na tym, aby każdy z pracowników czuł się
częścią zespołu i miał realny wpływ na kształtowanie Firmy jako miejsca pracy. To właśnie dzięki opiniom naszych
pracowników możemy zmieniać się na lepsze!
Zobacz, z czego szczególnie jesteśmy dumni:
• Aż 96% zatrudnionych utożsamia się z marką Al.Capone
• Prawie 95% naszych pracowników potwierdza, że ma możliwość rozwoju w sieci Al.Capone
• 93% zatrudnionych w firmie lubi swoją pracę
• 91% osób docenia wyjątkową atmosferę panującą w miejscu pracy
• Aż 91% naszych pracowników poleciłoby pracę swoim znajomym!*
Cieszymy się, że to nasi pracownicy są naszą najlepszą wizytówką!”

Ktokolwiek widział, idealnego kandydata….
..proszony jest o pilne wysłanie swojego CV na adres: rekrutacja@alejacapone.pl , z dopiskiem miasta, w którym
chciałby rozpocząć pracę. Pospiesz się!

