
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do naszego zespołu poszukujemy 

SPECJALISTĘ DS. PLANOGRAMÓW 

Obecnie rekrutujemy w miejscowościach: 

TARNÓW 

Rysopis zadań! 

 Zajmiesz się projektowaniem, analizowaniem i aktualizowaniem ułożenia produktów na półkach naszych 
salonów z alkoholem, 

 Obejmiesz nadzór nad maksymalizacją efektywności powierzchni handlowej sklepów w ścisłej współpracy z 
działem operacyjnym i marketingu, 

 Zadbasz o bieżącą kontrolę ułożenia i zatowarowania sklepów, 
 Do Twoich obowiązków będzie należała komunikacja ze Sklepami oraz Regionalnymi Kierownikami w celu 

zapewnienia wdrożenia planogramów, 

   Monitorowanie konkurencji będzie Twoją codziennością, 

 Będziesz odpowiedzialny za ścisłą współpracę z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi sieci Al.Capone. 

Znaki szczególne poszukiwanego! 

 Oczekujemy dobrej znajomości programu Excel oraz pakietu Office. To narzędzia, które są wykorzystywane 
na co dzień na tym stanowisku, 

 Wysokie umiejętności analityczne to Twoja wizytówka, 
 Cechuje Cię terminowość i dokładność, 
 Twoim atutem będzie wiedza o produktach i dostawcach na rynku FMCG, w szczególności w kategoriach 

alkoholowych, 
 Mile widziane jest doświadczenie w tworzeniu planogramów, 
 Dodatkowym plusem będzie znajomość programu: PC Market, 
 Dobrze jeśli jesteś posiadaczem wykształcenia o profilu ekonomicznym lub marketingowym, 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda dla zatrudnionego ! 

Warto zostać z nami na dłużej, a mamy ku temu naprawdę mocne argumenty!  

 Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 Ciekawą i pełną wyzwań pracę na samodzielnym stanowisku, 
 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, 
 Atrakcyjny system premiowy oparty o realizację celów, 
 Przyjazną, nieformalną atmosferę pracy sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi, 
 Realny wpływ na prowadzone działania, 
 Wsparcie fantastycznego zespołu w codziennych działaniach, 
 Prywatną opiekę medyczną, 
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie, 
 Nagrody i upominki okolicznościowe, 
 Narzędzia niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków (komputer, telefon). 

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 Specjalista ds. 

planogramów. Pospiesz się!  
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