
 

ТЕ КАНИ В СВОЯ ЕКИП! 

СТАНИ ТЪРГОВСКИ КОНСУЛТАНТ В ПРЕДПОЧИТАН ОТ ТЕБ ОБЕКТ ОТ ВЕРИГАТА. 

Познати сме на българския пазар, вече повече от 20 години. Магазинната ни мрежа постоянно 

се разширява, а екипът ни постоянно расте. Андрюс е символ на българската мода и вдъхновение 

за цяло поколение.  

Описание и Изисквания:  

В какво се състои ежедневната работа на търговския консултант: 

• Позитивно и учтиво обслужване на клиентите в търговския обект; 

• Задълбочено познаване и предлагане на артикулите и услугите съгласно фирмената концепция 

Total Look;  

• Работа с парични средства, ПОС - терминал устройства, издаване на касови бележки и фактури; 

• Поддържане на търговски вид на стоките и обекта спрямо визията на Андрюс . 

Ако Вие имате: 

• Интерес към модата и всичко свързано с нея; 

• Завършено минимум средно образование или в момента сте студент; 

• Професионален опит в сферата на продажбите или имате желание да придобиете такъв; 

• Притежавате отлични комуникативни умения и това да работите в екип с млади хора, Ви 

мотивира; 

• Ако владеете английски език на средно ниво; 

• Ако имате над средно ниво на компютърна грамотност... 

То вие сте идеалния член за нашия екип. 

Нашето предложение към Вас е: 

• Гарантирано месечно възнаграждение, обвързано с отработеното време и личния принос навсеки 

служител; 

• Възможност да съчетавате лични ангажименти с работа, без едното да пречи на другото; 

• Работа с екип, готов да окаже съдействие и подкрепа във всеки момента от работата; 

• Фирмено обучение за задълбочено познаване на модните колекции на Андрюс. 

В случай, че откривате себе си в описанието на позицията, можете да кандидатствате като 

изпратите актуална Автобиография и снимка на email: hr_andrews@abv.bg или 

hr@andrews.bg 

Уведомяваме Ви, че данните, които предоставяте са защитени по смисъла на ЗЗЛД, Андрюс се 

задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.  

Краен срок на валидност на обявата: 15.03.2017 г. 
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