
 

Specjalista ds. sprzedaży wewnętrznej / kasjer 
 

NASZA OFERTA:  

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (od pierwszego dnia) 

- możliwość stałego zatrudnienia (po 6 tygodniowym okresie próbnym) 

- komfortowe warunki pracy i płacy 

- 2 rotacyjne zmiany – 8-16 lub 11-19 

- wszystkie soboty, niedziele (także te pracujące) i święta wolne 

- dobrą atmosferę w pracy 

- dodatkowe świadczenia pracownicze 

- szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb 

  
 

TWOJE ZADANIA:  

- doradztwo i pomoc w zakupach klienta na hali sprzedażowej 

- kasowanie zakupów, wystawianie dokumentów sprzedażowych  

- prowadzenie obrotu gotówkowego na stanowisku kasowym  

- dbanie o porządek oraz ekspozycję towaru na hali sprzedażowej  

- obsługa zwrotów, reklamacji 

  
 

NASZE OCZEKIWANIA:  

- min. 2 letnie doświadczenie w pracy na obiekcie handlowym 

- ogólne obycie z komputerem i technologią 

- znajomość obsługi maila, pakietu Office 

- umiejętność obsługi kasy fiskalnej, terminali płatniczych 

- mile widziana znajomość obsługi programu : Subiekt GT 

- życzliwe usposobienie pozwalające utrzymywać pozytywne relacje z klientami 

- umiejętności pracy zespołowej i otwartość na budowanie nowych relacji 

- samodzielność i energiczność w działaniu 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych: CV + list motywacyjny. Z wybranymi osobami umówimy się na rozmowę kwalifikacyjną, na której 

odpowiemy szczegółowo na pytania. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

prowadzonego przez PHU MOZZI SERVICE Marcin Grzegorowski z siedzibą w Ostrowie Wlkp. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 

z 2014r.poz.1182,1662)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest PHU MOZZI SERVICE Marcin Grzegorowski z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Południowa 43/1. Dane zbierane są dla potrzeb 

rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


