HELLO,
WARSAW
The Odder Side Kierownik Sklepu - Cały Etat
W zespole The Odder Side każda osoba jest jednocześnie ambasadorem mar ki więc kluczowym aspektem pr acy, obok
prowadzenia butiku, będzie również kreowanie spójnego wizer unku or az wzmacnianie świadomości mar ki. Ponadto nasz
Kierownik Sklepu odpowiedzialny będzie za wszystkie kluczowe aspekty planowania, nadzorowania i koordynowania
oper acji sprzedażowych pozostając w stałej komunikacji z biurem i pozostałymi sklepami.
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Wybitne umiejętności komunikacyjne i kierownicze
Kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze
klienta w tym minimum 1 rok na stanowisku
kierowniczym
Doświadczenie w zarządzaniu gr upą pr acowników
Wielozadaniowość, samodzielność i doskonała
or ganizacja pr acy
Bardzo dobr a znajomość języka angielskiego
Znajomość progr amów pakietu Microsoft Office

Ofer ujemy:
•
•
•
•
•
•

Ciekawą, różnorodną pr acę dopasowaną do zainteresowań i umiejętności
Swobodną atmosferę pr acy w zaprzyjaźnionym zespole
Atr akcyjne wynagrodzenie or az premie i zniżki pr acownicze
Elastyczne godziny pr acy
Cykliczne szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje
Duże możliwości rozwoju w dynamicznie rosnącej fir mie

Simplicité
Simplicité is key to ever ything that we do - from personal lifestyles to wor k and things we create . Our br and
The Odder Side combines moder n basic design with a focus on quality and simple yet flatter ing cuts. We embr ace
comfor t, effor tlessness and natur al beauty and provide
women with absolute wardrobe essentials all year around,
always presenting two lines of clothing in stores & online .

Our twice-a-year Seasonal Collection combines the latest
trendy styles with a sensual, elegant twist ensur ing you
have Season’s favour ites to char m your wardrobe with.
Our Basic Line is
a constantly growing
selection
of the carefully cr afted, mainly cotton basic styles, already loved by many gir ls wor ldwide . We believe in
putting emphasis on the Back - it is our signature style .

Brzmi ciekawie? Aplikuj teraz!
Prześlij nam swoje CV oraz kilka słów o sobie na adres: job@theodderside.com
W tytule e-maila prosimy podać: nazwę stanowiska, imię, nazwisko.
Prosimy zawrzeć w aplikacji klauzulę: “Wyr ażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar tych w ofercie pr acy, przez
fir mę The Odder SIde S .C ., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekr utacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie
DanychOsobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
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Maksymalizowanie sprzedaży or az identyfikowanie
obszarów wymagających popr awy
Analizowanie wyników sprzedażowych i planowanie
akcji w oparciu o nie
Nadzorowanie i dbałość o wygląd sklepu i ekspozycję
towar u
Kontrola zatowarowania magazynu, dostaw i zamówień
Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta wyznaczająca standardy dla całego zespołu
Budowanie długotrwałych i lojalnych relacji z klientami
Motywowanie , szkolenie i inspirowanie podległego
zespołu
Pomoc w rekr utacji nowych pr acowników
Planowanie i optymalizacja gr afiku pr acy
Stała współpr aca i komunikacja z biurem i pozostałymi
sklepam
Gotowość do odbywania podróży służbowych

