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CZAS NA...
DOBRY START
TWOJEJ
KARIERY
Menedżer Zespołu - Program Absolwent w
Sprzedaży
w marketach na terenie całego kraju
Jesteśmy międzynarodową firmą handlową, której siłę stanowi
kilkanaście tysięcy zaangażowanych pracowników. Co sprawia, że
jesteśmy wyjątkowi? Efektywność, dynamika i fair play. Dołącz do
naszego zespołu i wykorzystaj swoje zdolności managerskie,
organizacyjne
i
analityczne
oraz
wzmocnij
komptenecje
interpersonalne. Rozwiń z nami skrzydła podczas 12-miesięcznego
programu stażowego i utoruj sobie drogę do dalszego rozwoju w
strukturach firmy.
Jakie będą Twoje zadania:
realizacja 12-miesięcznego programu stażowego
poznanie specyfiki pracy wszystkich działów w markecie oraz
innowacyjnych rozwiązań stosowanych w naszych sklepach
współpraca z innymi działami m.in. w obszarze zakupu i
logistyki/SCM
realizacja własnego projektu
gruntowne wdrożenie do pracy na docelowe stanowisko Menedżera
Zespołu.
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Co Ci zapewniamy:
umowę o pracę na 12 miesięcy od 03.10.2022 i wynagrodzenie w
wysokości 5.000 zł brutto miesięcznie
możliwości rozwoju poprzez szkolenia i warsztaty umożliwiające
poznanie całej struktury międzynarodowej sieci handlowej
perspektywę rozwoju i udziału w międzynarodowych projektach
ciekawe i odpowiedzialne zadania w dynamicznym zespole
bogaty pakiet benefitów (m. in.: prywatną opiekę medyczną,
MyBenefit, bony oraz upominki z okazji świąt, imprezy
rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe, program grupowego
ubezpieczenia na życie).
Czego od Ciebie oczekujemy:
gotowości do rozpoczęcia stażu od 03.10.2022
statusu absolwenta (maksymalnie do 2 lat po studiach) lub
studenta studiów magisterskich, potrafiącego pogodzić studia z
pracą zainteresowania branżą handlową i gotowości do
podjęcia pracy w markecie
skuteczności w osiąganiu wyznaczonych celów, odporności na stres,
umiejętności rozwiązywania problemów, otwartości na zmiany,
ukierunkowania na wyniki i umiejętności pracy zespołowej
mobilności na terenie całego kraju (wdrożenie w markecie w
pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przez 11 miesięcy trwania
stażu oraz w centrali firmy we Wrocławiu przez 1 miesiąc trwania
stażu).
Brzmi ciekawie?
Aplikuj na
www.kariera.kaufl
and.pl! Osobą
kontaktową jest
Katarzyna
Duszeńko
katarzyna.duszenk
o@kaufland.pl
+48 713775 349

