
Największa na Świecie sied sklepów z zabawkami – Toys”R”Us,  
rozwija się w Polsce! 

 

Toys”R”Us to najbogatsza oferta produktów branży dziecięcej i niemowlęcej. Proponujemy 
kompleksowy, innowacyjny i zgodny z najnowszymi trendami, asortyment zabawek, artykułów 
niemowlęcych, sportowych, elektronicznych, łącznie z oprogramowaniem komputerowym. 
Obecnie mamy ponad 1600 sklepów, na terenie 33 krajów. W połączeniu z konkurencyjnymi 
cenami, profesjonalną obsługą oraz inspirującym doświadczeniem w sprzedaży, Toys “R” Us jest 
autorytetem w dziedzinie zabawek i artykułów dziecięcych.  
 

Podstawą sukcesu jest wizja, pasja i zaangażowanie, a przede wszystkim – ludzie...  
 

Poszukujemy kandydatów na  stanowisko: 
 

Młodszy Specjalista ds. Planowania (k/m) 
Ref:MSP/08/2013 

Miejsce pracy: Warszawa 

OBOWIĄZKI : 

 Wdrożenie projektu planowania układu i prezentacji asortymentu, w oparciu o planogramy 
poszczególnych jednostek sprzedażowych oraz praca z wykorzystaniem wprowadzonych 
rozwiązao i wewnętrznych standardów merchandisngowych 

 Bieżąca współpraca z Działem Zakupów w zakresie realizacji procesu sprzedażowego 

 Planowanie i realizacja zmian w layoutach istniejących sklepów 

 Planowanie akcji sezonowych w oparciu o kalendarz marketingowy 

 Bieżąca współpraca z Kadrą Managerską sklepów 
WYMAGANIA : 

 Min.2 -3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (preferowana branża retail) 

 Wykształcenie techniczne/specjalistyczne ( preferowane kierunki studiów: architektura / 
architektura wnętrz)  

 Bardzo dobra znajomośd środowiska MS Office i oprogramowania Autocad / 2D 

 Znajomośd zasad tworzenia planogramów ( mile widziana znajomośd specjalistycznego 
oprogramowania ) 

 Gotowośd do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku oraz pod presją czasu 

 Umiejętnośd i łatwośd nawiązywania kontaktów interpersonalnych 

 Doskonała umiejętnośd zarządzania czasem pracy i powierzonymi projektami 

 Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego ( znajomośd j. niemieckiego będzie dodatkowym 
atutem ) 

 Gotowośd do odbywania krajowych wyjazdów służbowych  
 

Oferujemy niepowtarzalną okazję dołączenia do zespołu, który rozwija się i buduje kulturę firmy w 
Polsce, interesujące możliwości rozwoju oraz niesamowitą atmosferę zespołu nastawionego na 

sukces i ludzi! 
 

Aplikacje z numerem referencyjnym  temacie wiadomości prosimy przesyład: 
 kariera@toysrus.com 

 
 

Zapraszamy na naszą stronę www.toysrus.pl  
 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: 
 

 

"Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji." 

mailto:kariera@toysrus.com

