Si želiš postati del svojevrstnega podjetja, ki deluje v skladu z modernimi
smernicami?

Zeleni Biser išče osebo za vodenje lokala!
30h/teden
Ali imaš?











zanimanje za zdravo prehrano, velnes in dobro počutje ljudi,
visoko motivacijo, strast in izkušnje s prodajo v trgovini,
pozitiven odnos do dela in novih izzivov,
samostojnost, iznajdljivost, natančnost in energičnost,
fleksibilnost in željo po dinamičnem okolju,
sposobnost razmišljanja izven ustaljenih okvirjev,
občutek za detajle in estetiko,
iskrenost in odgovornost,
željo po nenehnem napredku in razvoju,
se lahko poistovetiš z našo filozofijo.

Super, si že korak bližje, da si ravno ti oseba, ki jo iščemo!

Tvoje ključne naloge







prodaja izdelkov v naši fizični trgovini z zdravo prehrano,
osnovna priprava hrane,
svetovanje in pozitivno naravnana komunikacija s strankami,
nabava/ sodelovanje z dobavitelji
urejanje in vodenje trgovine,
skrb za čisto in urejeno delovno okolje.
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Potrebna znanja







dobro poznavanje sodobnih prehrambenih smernic in živil,
znanje za pripravo hrane in pijače (če tega znanja nimaš, imaš
pa voljo, te z veseljem naučimo tudi mi),
organiziranost in natančnost
dobro poznavanje standardov kakovosti in ustreznosti pripravljene
hrane,
dobre komunikacijske veščine in pripravljenost za delo s
strankami,
znanje angleškega jezika je prednost,

Kaj ti nudimo?









urejen delavnik,
redno plačilo,
stimulacija
delo preko študentskega servisa ali napotnice in možnost kasnejše
zaposlitve in napredovanja,
delo v prijetnem, mladem in navdihujočem kolektivu, pod
mentorstvom izkušene osebe,
prijetno in urejeno delovno okolje v centru Celja,
priložnost za dodatna izobraževanja in osebnostno rast,
svobodo za lastno kreativnost in samostojnost.

Če se prepoznaš v opisu, ne oklevaj in nam pošlji svojo prijavo z življenjepisom
in motivacijskim pismom na info@zelenibiser.si
Mogoče nimaš vsega potrebnega znanja in izkušenj, vendar si pripravljen/-a
trdo delati, da ga pridobiš? Vseeno pošlji svojo prijavo! Bolj kot znanje in
izkušnje je pomembna pripravljenost in motivacija za delo!

Spoznajmo se!

Ekipa Zelenega Bisera te nestrpno pričakuje!
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