
 

 

Jesteś przedsiębiorczy i marzysz o własnej firmie? 

A może kończysz studia i szukasz pomysłu na siebie? 
 

Dołącz do Akademii Przedsiębiorczości – to wyjątkowa oferta dla młodych, energicznych osób, które chcą 

budować swoją karierę prowadząc własny biznes. Zapewniamy ułatwiony start w świat biznesu – tylko  

z nami otworzysz sklep na wyjątkowo korzystnych warunkach, przy wsparciu, jakiego nie dawał jeszcze nikt! 
 

Jako uczestnik Akademii: 

 otrzymasz niepowtarzalną szansę otwarcia sklepu w sieci Delikatesy Centrum przy minimalnej inwestycji z Twojej strony i 

rozwijania biznesu przy wsparciu stabilnego partnera 

 weźmiesz udział w szkoleniach, które dostarczą Ci kompleksowej wiedzy, niezbędnej do zarządzania własną placówką 

 sprawdzisz wiedzę w praktyce, stawiając czoła wyzwaniom, jakie stoją przed menadżerem sklepu i franczyzobiorcą 

zarządzającym placówką 

 otrzymasz sprawdzony model biznesowy i właściwe narzędzia, a tym samym możliwość osiągnięcia sukcesu rynkowego 

 zostaniesz partnerem biznesowym Eurocash - Przedsiębiorcą, który płynie z prądem sukcesu 

Jeśli:  

 jesteś urodzonym przedsiębiorcą i marzysz o własnej firmie 

 jesteś gotowy podjąć z nami wyzwanie  

 oczekujesz partnerskiej współpracy na jasnych zasadach 

 chcesz być sterem i sam o sobie decydować 

 jesteś pełen zapału i energii do pracy, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych 

 zarażasz innych swoim entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem 

….dołącz do nas! 
 

Złap wiatr w żagle! To Twoja wyjątkowa szansa! 
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na spotkanie:  

04 lipca 2013r., godz. 16.00, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Budynek 18 - Aula. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres akademia.przedsiebiorczosci@eurocash.com.pl 
 

W tytule maila prosimy wpisać nr ref.: AP/Waw/06/13 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 

 

Delikatesy Centrum to sieć ponad 770 sklepów w całej Polsce. Działa na rynku od 14 lat i nieustannie dynamicznie się rozwija - co roku otwieranych jest ponad 100 

nowych placówek. Sklepy osiągają najefektywniejszą sprzedaż na 1m2 spośród wszystkich sieci w Polsce. Delikatesy Centrum są sprawdzonym sposobem  na rodzinny 

biznes – to sklepy z sąsiedztwa w  których klienci mogą znaleźć szeroki asortyment artykułów spożywczych w jakości, której mogą zaufać i w rozsądnych cenach. Nasze 

sklepy to centrum lokalnej społeczności, a nasi klienci mogą codziennie robić zakupy w przyjaznej atmosferze. Więcej informacji na www.delikatesy.pl Organizatorem sieci 

Delikatesy Centrum jest Eurocash Franczyza, wchodzący w skład Grupy Eurocash. Dowiedz się więcej na www.eurocash.pl 
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