
Obecnie dla naszego Klienta, lidera w branży odzieżowej (marka Premium – koszule, 

garnitury, odzież biznesowa)  poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: 

Doradca klienta (salon odzieży premium) 

Nr ref: DK/0919/KR 

Miejsce pracy: Warszawa (wiele lokalizacji do wyboru) 

-Sadyba, Młociny, Piaseczno Outlet, Reduta, Blue City 

 

 

Oferujemy: 

 elastyczny grafik pracy – praca dla studentów dziennych lub zaocznych z 

możliwością dostosowania grafiku; 

 stałe i stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat – zatrudnienie 

bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośredników; 

 atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne oraz system premiowy (premie wypłacane 2 

razy w miesiącu); 

 pakiet benefitów (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, zniżki na produkty w 

salonie); 

 jasną ścieżkę kariery: możliwość awansu i rozwoju kompetencji; 

 pracę w prestiżowym miejscu i w profesjonalnym zespole; 

 pracę w atmosferze wzajemnego szacunku i uznania. 

 

Zadania: 

 miła i profesjonalna obsługa klientów; 

 sprzedaż produktów z oferty firmy (odzież i akcesoria); 

 dbanie o wizerunek salonu zgodnie z przyjętymi standardami (VM). 

 

Oczekiwania: 

 otwartości oraz komunikatywności; 

 zaangażowania w powierzone zadania; 



 zainteresowania i pasji do mody. 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 

a.oleskiewicz@interkadra.pl 
 

 

Oferowane stanowisko nie jest tym, którego szukałeś? Zajrzyj na naszą stronę internetową 

www.interkadra.pl lub odwiedź nas w jednym z 20 centrów rekrutacyjnych na terenie całej Polski i 

sprawdź co możemy Ci zaproponować. 

 

W przesłanych aplikacjach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz 

dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz 

dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi w 

przyszłości nowych ofert pracy. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Interkadra Sp. z o.o. w celach 

przysłania informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Administratora Danych, 

zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, 

poz. 1204) przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy 

przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących). 

 

 

 


