
Francuska marka Le Creuset specjalizuje się w naczyniach 

do gotowania i serwowania jedzenia oraz profesjonalnych 

akcesoriach do wina. Le Creuset jest marką znaną na całym

świecie, a teraz wchodzi do Polski!

Do naszego salonu w Designer Outlet Gdańsk szukamy:

DORADCA KLIENTA / SPRZEDAWCA 

(PRACA CAŁY ETAT); miejsce pracy: Gdańsk

Co oferujemy:

● Stabilne zatrudnienie w międzynarodowym środowisku 

● Świetną atmosferę pracy

● Możliwość rozwoju zawodowego oraz dużą samodzielność

● Elastyczne godziny pracy

● Pracę z produktami świetnej jakości, które klienci kochają

● Prywatną opiekę medyczną

● System premiowy

● Zniżkę na zakup produktów Le Creuset

Twoje obowiązki:

● Doskonała obsługa klienta i orientacja na sprzedaż

● Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych

● Dbałość o właściwą ekspozycję towarów

● Dbałość o czystość

Nasze oczekiwania:

● Komunikatywność, odwaga, pozytywne podejście do życia

● Świetny kontakt z ludźmi, zarówno pracownikami jak i klientami 

● Mile widziane doświadczenie w sprzedaży produktów marki premium

● Komunikatywna znajomość języka angielskiego

● Tylko osoby pełnoletnie 

● Mile widziane zainteresowanie gotowaniem i jedzeniem 

Jednocześnie prosimy o dołączenie do aplikacji 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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Informację w sklepie lub prosimy o przesyłanie aplikacji ze zdjęciem na adres: 

gdansk.store.pl@lecreuset.com
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