
General Information

Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwojuę ż ś ż ś
zawodowego. Wierzymy w potencja  naszych pracowników i wspieramy ka dego, kto chce podejmowa  noweł ż ć
wyzwania w naszej firmie. W H&M oferujemy dynamiczne, wci  zmieniaj ce si  rodowisko pracy, w którymąż ą ę ś

kierujemy si  sta ymi warto ciami. Mo esz mie  pewno , e u nas nie b dziesz si  nudzi . ę ł ś ż ć ść ż ę ę ć

Jesteś gotów podjąć nowe wyzwanie?
Nasz zespół nieustannie się rozwija, dlatego poszukujemy otwartych osób oraz miłośników mody, którzy

chcieliby sprawdzić się na stanowisku:

DORADCA SPRZEDAŻY
w Zakopanem

Nasze wymagania:

     Pozytywne nastawienie,
     Ch ci rozwoju,ę
     Otwarto  na prac  ść ę w dynamicznym i cz sto zmieniaj cym si  rodowisku,ę ą ę ś
     Gotowo  do pracy zmianowej.ść

…reszty nauczysz się od nas! 

Oferujemy:
 Form  zatrudnienia dostosowan  do Twoich potrzeb,ę ą
 Elastyczne godziny pracy (praca zmianowa),
 Szerokie mo liwo ci rozwoju, równie  globalnie (ponad 70% procesów rekrutacyjnych to ż ś ż

rekrutacje wewn trzne),ę
 Program szkole  wst pnych i rozwojowych,ń ę
 Bonusy za polecenie nowych pracowników,
 Okazjonalne kupony i bonusy w ci gu roku,ą
 25% zni ki na zakupy w sklepach H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,ż
 Dofinansowanie ubezpieczenia na ycie i prywatnej opieki medycznej,ż
 Dop at  do karnetów sportowych,ł ę
 Unikaln  kultur  pracy i niepowtarzaln  atmosfer .ą ę ą ę

W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy się Twoja kariera, a Twój rozwój jest dla nas tak samo
ważny, jak nasz biznes. 

Brzmi ciekawie? To Twoja szansa na niezwykłą karierę!
Aplikuj teraz i zacznij pracę w swoim stylu!

Wi cej informacji o firmie znajdziesz na stronieę  career.hm.com

http://career.hm.com/content/hmcareer/pl_pl/findjob.html?&jobCategory=all&regionCategory=all&cityCategory=hmcareer:location/pl/malopolskie/zakopane&jobtypeCategory=all
http://career.hm.com/content/hmcareer/pl_pl/findjob.html?&jobCategory=all&regionCategory=all&cityCategory=hmcareer:location/pl/malopolskie/zakopane&jobtypeCategory=all
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