Értékesítési Asszisztens / Sales Assistant,
Visual Merchandiser
A Benetton Group több mint 50 éve a világ egyik legismertebb divatcége, amely 120
országban mintegy 5000 üzletből álló hálózattal van jelen a világ legfontosabb piacain; egy
felelős vállalatcsoport, amely a jövőre tervez és a jelenben él, szem előtt tartva a környezetet,
az emberi méltóságot és az átalakulóban lévő társadalmat.
Cégünk olyan identitással rendelkezik, amely a színekből, az autentikus divatból, az elérhető
áron kínált minőségből és a munka iránti szenvedélyből áll. A United Colors of Benetton női,
férfi és gyermek ruhakollekciói olyan, általánosan elismert stílust kínálnak, amely magában
foglalja a dizájnt, az ízlést, a szépségérzéket, és amely a márka olasz stílusát tükrözi.
Ha hiszel a „Színes Jövőben”, és izgatottan várod, hogy megtapasztald a Benetton által
képviselt értékeket, miközben egy erős és globálisan gyökerező vállalatnál dolgozol,
csatlakozz a családunkhoz és légy a csapat tagja!
Kifejezetten az újonnan nyíló üzletünkbe (M3 Outlet Polgár) keresünk értékesítési
asszisztens kollégákat, illetve visual merchandisert, aki együttműködik az üzletvezetővel, és
aki felelős lesz a termékek értékesítéséért az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat révén, az
értékesítési filozófiával és a szolgáltatási elvekkel összhangban, biztosítva a kellemes vásárlói
élményt az ügyfelek számára.
Feladataid:
• Részvétel a kitűzött értékesítési célok elérésében a termékek teljeskörű ismerete lévén,
megfelelő szolgáltatás nyújtása az ügyfeleknek.
• Vásárlók fogadtatásának biztosítása, segítségnyújtás és tanácsadás a vásárlási folyamat
során, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása a vevői elégedettség biztosításának
érdekében.
• Részvétel a speciális projektekben, mint például promóciók, új termékek bevezetése, új
marketing kezdeményezések.
• Biztosítani kell a kijelölt termékek értékesítési trendjének nyomon követését a vezetői
iránymutatások által.
• Biztosítani kell az esetleges vásárlói panaszok, az értékesítés során felmerülő visszatérő
problémák felderítését és bejelentését.

• Hozzájárulás az üzleten belüli operatív folyamatokhoz (pénzforgalom, áruátvétel,
értékesítés, termék visszaküldés).
Kit keresünk?
• Értékesítési asszisztens munkakörben szerzett tapasztalat
• Barátságos és vonzó személyiség
• Magabiztosság
• Segítőkészség, udvariasság
• Terhelhetőség
• Képes csapatban együttműködni
• Energetikus, megnyerő és pozitív hozzáállás
A Benetton értékei mindig is mélyen gyökereztek és kapcsolódtak a munkavállalói
tapasztalatokhoz, felkarolva a sokszínűséget és a befogadást. Törődünk Veled, és minden
kezdeményezésünk középpontjába a munkavállalót helyezzük, mély figyelmet fordítva a
munka és a magánélet egyensúlyára, az egészségre, a családra és a megtakarításokra,
számos éves és többéves, világszerte kapcsolódó projekttel.
....Gyere és csatlakozz színes családunkhoz!
Fényképes önéletrajzodat a következő e-mail címre várjuk: zoltan.szabo@benetton.com

