Pracownik Działu Odzyskiwania Towaru (różne wymiary etatu),
IKEA Retail, Janki k/Warszawy
Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi. Wierzymy, że wartości,
jakimi się kierujesz są ważniejsze niż twoje dotychczasowe doświadczenie. Oferujemy stanowiska pełne wyzwań,
odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. Spójrz z nami na świat
z innej perspektywy.
O Tobie







jesteś entuzjastycznie nastawiony/-a do pracy i współpracy z innymi osobami w zespole,
jesteś osobą zorganizowaną i chętnie działającą z własnej inicjatywy,
lubisz majsterkować i masz umiejętności techniczne,
posiadasz umiejętność ustalania priorytetów i organizowania własnej pracy,
chcesz pomagać ludziom spełniać ich marzenia o pięknym i funkcjonalnym domu,
znasz angielski na poziomie komunikatywnym.

O stanowisku
Jako Pracownik działu odzyskiwania towaru będziesz mieć realny wpływ na wyniki finansowe sklepu oraz jego
wpływ na środowisko. Pracownik Działu Odzyskiwania Towaru odpowiada za to, aby maksymalnie dużo
produktów pochodzących ze źródeł zewnętrznych (m.in. zwroty) i wewnętrznych od (m.in. ekspozycje)
dostawało „drugą szansę” i mogło trafić do nowych domów.
Główne zadania






współpraca z pracownikami sklepu w celu minimalizowania wszelkich uszkodzeń wewnętrznych oraz
innych kosztów związanych z produktami IKEA,
podejmowanie niezbędnych działań względem produktów, aby dać im „drugą szansę”, takich jak
montaż, sprzedaż elementów produktów, itp.
wystawianie produktów IKEA w Dziale Sprzedaży Okazyjnej (As-Is) z uwzględnieniem atrakcyjności
eksponowanych produktów,
ustalanie adekwatnych a zarazem atrakcyjnych dla klientów cen, z jednoczesnym generowaniem jak
najlepszych wyników dla sklepu,
stałe uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w trakcie podejmowania decyzji kiedy i jak „odzyskać”
produkty.

Chcemy






abyś został z nami na dłużej - zapewniamy umowę o pracę,
abyś rozwijał się #potwojemu – stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje
potrzeby,
zadbać o poczucie bezpieczeństwa Twoje i Twojej rodziny - oferujemy opiekę medyczną i plan emerytalny
oraz ubezpieczenie NNW,
doceniać Twoje osiągnięcia,
dać Ci możliwość wyboru dodatkowych benefitów - o szczegółach przeczytaj tutaj.

Spodziewamy się, że rynek artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce potroi się do 2035 roku, z IKEA
jako liderem branży. Grupa IKEA jest światowym liderem w urządzaniu domu. Jesteśmy firmą, która
kieruje się wartościami, a domowe życie jest naszą prawdziwą pasją. Naszą wizją jest tworzenie
lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi.
Dowiedz się więcej i aplikuj na twojastronapracy.ikea.pl/ do 08.07.2018

