
 

 
W związku z dynamicznym rozwojem ekskluzywnego salonu z wyposażeniem wnętrz Sweet Living Home Inspirations, poszukujemy 

komunikatywnej i kreatywnej osoby do pracy na stanowisku: 

Specjalista ds. obsługi Klienta 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

 obsługa sprzedażowa i posprzedażowa Klientów salonu Sweet Living, 

 sporządzanie wycen oraz ofert handlowych, 

 przygotowywanie kampanii sprzedażowych, 

 śledzenie trendów wnętrzarskich i wdrażanie ich, 

 przeprowadzanie remanentów, 

 przyjmowanie towaru oraz wprowadzanie danych do programu magazynowo-księgowego, 

 dbanie o właściwą ekspozycję towaru, 

 wsparcie sklepu internetowego, 

 dbanie o czystość salonu. 

Oferujemy: 

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + system premiowy), 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego, 

 pracę w przyjaznym, kreatywnym i zaangażowanym zespole. 

Wymagania: 

 doświadczenie sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz, mile widziane doświadczenie w sprzedaży dóbr luksusowych, 

 wysoka kultura osobista/przyjazna aparycja, 

 entuzjazm i zaangażowanie w pracę, 

 umiejętność prowadzenia rozmów z wymagającymi klientami, 

 umiejętność słuchania i analizowania potrzeb, 

 obsługa programów magazynowo-księgowych i terminala płatniczego, 

 znajomość pakietu MS Office w szczególności programów Word i Excel, 

 samodzielność w planowaniu i organizacji miejsca i czasu pracy, 

 łatwość poruszania się po aplikacjach mobilnych, serwisach internetowych w tym społecznościowych, 

 znajomość języka angielskiego, 

 dyspozycyjność- gotowość do pracy w weekendy. 

Zainteresowanych poprosimy o przesłanie swojego CV wraz  ze zdjęciem na adres: biuro@sweetliving.pl 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. obsługi Klienta. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi 

kandydatami.  

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę 

SWEET LIVING G. Klekowska, M. Milcarz spółka jawna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym: „Administratorem”), w celu udziału w 

procesie rekrutacyjnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez ww. Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne. 

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych może być Administrator. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym 

momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku zgody w zakresie przyszłych 

rekrutacji do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i 

w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


