
PRACA	  W	  NATURHOUSE	  URSYNÓW	  
	  

Jesteśmy	  międzynarodową	  firmą	  uznawaną	  za	  lidera	  w	  dziedzinie	  dietetyki.	  Na	  polskim	  rynku	  
działamy	  od	  10	  lat.	  Z	  powodzeniem	  rozwijamy	  sieć	  Centrów	  Dietetycznych	  Naturhouse,	  oferując	  
korzystne	  i	  stabilne	  warunki	  zatrudnienia.	  
	  
Poszukujemy	  osoby	  na	  stanowisko	  Asystentka	  dietetyka	  w	  punkcie	  na	  Ursynowie.	  Jeżeli	  szukasz	  
ciekawej,	  wielozadaniowej	  pracy	  z	  możliwością	  wykazania	  się	  swoją	  kreatywnością,	  ta	  oferta	  jest	  dla	  
Ciebie.	  	  	  
	  
Oferujemy:	  
-‐	  pracę	  na	  pełen	  etat	  
-‐	  atrakcyjne	  wynagrodzenie	  (część	  stała	  +	  premia)	  
-‐	  szkolenie	  na	  koszt	  firmy	  
-‐	  pracę	  w	  młodym	  zespole	  	  
	  
Opis	  stanowiska:	  
-‐	  zarządzanie	  kalendarzem	  wizyt	  klientów	  
-‐	  profesjonalna	  obsługa	  klienta	  zgodnie	  ze	  standardami	  firmy	  
-‐	  utrzymanie	  kontaktu	  z	  klientem,	  budowanie	  przyjaznej	  atmosfery	  i	  otwartych	  relacji	  
-‐	  realizacja	  wyznaczonych	  celów	  sprzedażowych;	  
-‐	  aktywne	  uczestnictwo	  w	  akcjach	  promocyjnych	  zgodnie	  ze	  standardami	  firmy,	  
-‐	  aktywne	  pozyskiwanie	  klientów	  
-‐	  administrowanie	  punktem	  dietetycznym	  
-‐	  dbałość	  o	  czystość,	  estetykę	  punktu	  i	  ekspozycję	  
	  
Profil	  kandydata:	  
•	  wykształcenie	  minimum	  średnie	  
•	  osoba	  niepaląca	  
•	  bardzo	  wysoka	  kultura	  osobista,	  
•	  zdolności	  interpersonalne,	  
•	  łatwość	  w	  nawiązywaniu	  kontaktów,	  
•	  bardzo	  dobre	  zdolności	  organizacyjne,	  
•	  zaangażowanie	  i	  inicjatywa	  w	  wykonywaniu	  powierzonych	  zadań	  
•	  kreatywność,	  pomysłowość	  
•	  komunikatywność	  
•	  sumienność,	  rzetelność,	  dokładność	  	  
•	  dobrze	  widziane	  doświadczenie	  w	  handlu	  (obsługa	  kasy	  fiskalnej	  itp.),	  
•	  sprawna	  obsługa	  komputera	  (Excel,	  Word,	  Facebook,	  itp.).	  
	  
Osoby	  zainteresowane	  prosimy	  o	  przesłanie	  CV	  wraz	  ze	  zdjęciem	  na	  adres:	  
blaszczyk.wspolnik@gmail.com	  
	  
	  
Przesyłając	  CV	  prosimy	  o	  dopisanie	  następującej	  klauzuli:	  "Wyrażam	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  
osobowych	  zawartych	  w	  mojej	  ofercie	  pracy	  dla	  potrzeb	  niezbędnych	  do	  realizacji	  procesu	  rekrutacji	  (zgodnie	  z	  
ustawą	  z	  dn.	  29.08.97	  roku	  o	  Ochronie	  Danych	  Osobowych	  Dz.	  Ust	  Nr	  133	  poz.	  883)".	  
	  


