COMMERCIAL/BUSINESS TRAINEE
Už jste někdy slyšel/a o Caldezonii, Intissimi a Tenezisu?
Nebo spíš znáte luxusní plavky a punčochové zboží
v Calzedonii, rafinované spodní prádlo v Intimissimi
a trendy oblečení v Tezenisu.... Pokud to druhé, tak
vítejte v našem Calzedonia světě! Jmenuji se Martina
a hledám kolegu/kolegyni pro naši komerční manažerku
Veroniku na pozici Trainee. Váš denní chléb bude práce
s finančními podklady z našich prodejen, budgeting,
finanční controlling a analýzy. Budete se podílet
na propočtech objednávek zboží z našich centrálních
skladů, stanovovat prodejní ceny, plánovat slevy.
Zároveň se ale budete starat i o různé marketingové
překlady z AJ do ČJ, chystat soutěže a aktivity pro naše
obchodní týmy.
Obvykle toho moc nepožadujeme, ale na tuto pozici
přeci jen něco potřebujeme... Konkrétně tři věci.
Za prvé velmi dobrou znalost Excelu. Ne, formátování
buněk a SUMA bohužel nestačí :-) Musíte znát pokročilé
funkce, kontingenční tabulky a vědět, kde rychle najít to,
co ještě nevíte. Za druhé angličtinu, protože 90% lidí, se
kterými budete pracovat neumí česky. Za třetí analytické,
logické a věcné myšlení, zaměřené na čísla a fakta.
Samozřejmě se Vás budeme snažit učit stále nové věci,
abyste se mohl/a rozvíjet - nezůstanete přece trainee
do konce věků!
Náš office je malý, v běžném provozu tady moc lidí
nepotkáte, díky tomu máme pohodovou atmosféru
a přátelské vztahy.

• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
Také věříme, že „příjemné pracovní prostředí“ není
v našem případě pouze frází, která dobře vypadá v inzerátu
a „příležitosti k růstu“ zrovna tak.

• ROZVOJ

Uvědomujeme si, že vzdělání je klíčem k budoucnosti
a záleží nám na Vašem rozvoji, takže Vám např. hradíme
jednu individuální hodinu angličtiny (nebo italštiny :-) )
v pracovní době týdně.

• SICK DAYS

A aby toho nebylo málo, tak můžete využít i 3 „sick days“
ročne, když nebudete úplně fit.

Máme ale hodně co nabídnout i lidem,kteří jsou víc
„hmotní, než pocitoví“…

• STRAVENKY

Nemusíte si s námi dělat ani starosti s náklady na obědy,
protože budete mít od nás stravenku v hodnotě 120,Kč/den plně hrazenou naší společností. Elektronickou
stravenku...

• TELEFON

Také možná oceníte neomezené volání na telefonu,
samozřejmě i to soukromé…

• UNIFORMY

Zároveň se s námi oblečete nejen do práce, protože
budete mít od nás „uniformy“, které si vyberete dle svých
preferencí a vkusu ze sortimentu našich značek.

• ROZMAZLOVÁNÍ

Chceme Vás rozmazlovat, takže s námi po 3 měsících
budete mít 600 Kč měsíčně do Cafeterie, se kterou si
můžete užít sport, kulturu a vzdělávání i třeba členství
v Multisport programu.
Ještě to nestačí?

No a co z toho? Proč byste měl/a pracovat zrovna
u nás, když je kolem tolik příležitostí?
Pokud jste víc na ty pocitové aspekty, tak se Vám třeba
bude líbit:

• SLEVY

• PRESTIŽ

Pokud Vás tohle všechno zaujalo, tak mi zašlete svoje CV
v angličtině.

Jsme progresivní a úspěšná společnost, miliony lidí
po celém světě propadlo kouzlu našich produktů, a tak si
myslíme, že pracovat pro nás je prestižní záležitost.

A jak by se Vám líbila třeba zaměstnanecká sleva na veškeré
produkty značky Tezenis? A kdybych k tomu přihodila ještě
slevu na produkty značky Calzedonia a Intimissimi?

martina.turinska@calzedonia.cz

