
Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 Miesięczny system premiowy oparty na wynikach operacyjnych sklepu  
 Dedykowany system premiowy dla pracowników funkcyjnych 
 Szkolenia sprzedażowe i produktowe 
 Doskonalenie języka angielskiego na platformie e-learningowej 
 Konkursy sprzedażowe (z nagrodami finansowymi i rzeczowymi) 
 Pakiet świadczeń socjalnych 
 Opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych dla pracowników oraz możliwość wykupienia po 

atrakcyjnych cenach abonamentu medycznego dla członków rodziny  
 Kartę Benefit System ze zniżką 
 Ubezpieczenie grupowe dla chętnych na bardzo korzystnych warunkach 

 

Główne zadania na stanowisku: 

 wspieranie kierownika w bieżącym zarządzaniu sklepem  
 realizacja celów biznesowych w zakresie poziomu sprzedaży 
 odpowiedzialność za obroty i bieżącą analizę wskaźników sprzedaży, sporządzanie raportów sprzedaży 
 nadzorowanie działań związanych z obsługą sklepu zgodnie ze standardami firmy 
 zarządzanie zespołem podległych pracowników, rekrutacja nowych pracowników 
 nadzór nad: składaniem zamówień, obsługą reklamacji, inwentaryzacjami 
 nadzorowanie estetycznej ekspozycji produktów 

 

Oczekujemy na kandydatów spełniających poniższe wymagania: 

 preferowane wykształcenie wyższe 
 doświadczenie w sprzedaży lub bezpośredniej obsłudze klienta 
 poparta praktyką umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem pracowników 
 umiejętności przywódcze z doskonałą komunikacją - werbalną i pisemną, skupiającą się na motywacji i inspiracji 
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel) 
 zdolności analityczne, komunikatywność, dyspozycyjność 
 entuzjazm oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV ze zdjęciem 
na adres: warszawa.rekrutacja@baltona.pl 

 
Prosimy o dołączenie do zgłoszeń poniższego oświadczenia: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przez mnie dostarczonych, dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych 

procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Grupa Kapitałowa Baltona  
poszukuje kandydatów na stanowisko  

ZASTĘPCY KIEROWNIKA SKLEPU 
 zlokalizowanego na terenie portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie  

 

warszawa.rekrutacja@baltona.pl

