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A

ICINĀM DARBĀ VEIKALA VADĪTĀJU!

Varbūt mēs neesam tik lieli kā vēlētos,
Bet darbos spējam būt vēl lielāki!
Būt par veikala vadītāju RBTC “Gāles Nams” nozīmē nebaidīties no personībām un ap sevi pulcēt gudrākos
padotos. Tas nozīmē būt apveltītam ar entuziasmu un spēju aizraut, vēlmi ietekmēt notiekošo, būt drosmīgam
un uzņēmīgam. Ar patiesu interesi un rūpi par cilvēkiem, iedvesmojot un motivējot sasniegt labus rezultātus.
Vajadzības gadījumā būt gatavam uzrotīt piedurknes un strādāt plecu pie pleca, rādot paraugu.
Tev jānodrošina labākais iespējamais klientu apkalpošanas līmenis un jāpārliecinās, ka veikala komanda visu
izpildījusi saskaņā ar mūsu vadlīnijām. Tu vadīsi veikala komandas atlasi, pārdevēju attīstību, apmācības,
iedvesmosi citus vienojot kopīgiem mērķiem un neatlaidīgi pilnveidojoties.
Tava loma kā veikala vadītājam ir organizēt ikdienas darbu veikalā, palielināt pārdošanas iespējas un veikala
rentabilitāti, kā arī analizēt darba rezultātus, budžeta izpildi, izdevumu kontroli, preču uzskaiti, likumdošanas
un iekšējo procesu ievērošanu.
Varbūt Tu pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts un kuram piemīt:
•

Augstākā izglītība atbilstošā jomā;

•

Mērķtiecība neapstāties pie sasniegtā;

•

Pieredze klientu apkalpošanā un komandas vadībā;

•

Izcilas komunikācijas prasmes un motivēšanas spējas;

•

Prasme organizēt savu un padoto darbu, izvirzot prioritātes un mērķtiecīgi rīkoties, lai sasniegtu mērķus;

•

Vēlme mācīties un apgūt jaunas zināšanas;

•

Labas latviešu, krievu un vēlams angļu valodas zināšanas.
Izvēlies:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu;
Apmaksātu pirmreizējo obligāto veselības pārbaudi;
Apmaksātus nodokļus, atvaļinājumus, slimības lapas;
Veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada;
Elastīgu darba grafiku, brīvdienu svētdienās un svētku dienās;
Bezmaksas pusdienas;
Darbam nepieciešamo apmācību;
Dinamisku darbu un pieredzi mazumtirdzniecības uzņēmumā;
Mūsdienīgus darba apstākļus, draudzīgus, atsaucīgus kolēģus un pozitīvu darba vidi;
Kopīgus darba pasākumus, pabalstus, dāvanas;
Atlaides Tev un vienai Tev tuvai personai pirkumiem RBTC Gāles Namā
RBTC “Gāles Nams” nodrošina plašāko preču klāstu reģionā, BŪVEI ◦ MĀJAI ◦ DĀRZAM.
Mēs nodrošinām ikvienam pircējam labāko servisu.
PIESAKIES JAU TAGAD!
Ja Esi kopā ar mums, sūti savu CV šeit - info@galesnams.lv
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