Promotor obuwia sportowego ECCO SPORT® z technologią GORE-TEX®
Przedmiotem zlecenia jest promowanie obuwia ECCO SPORT® z membraną
GORE-TEX®, w tym przede wszystkim damskiego obuwia sportowego ECCO ASPINA
oraz jego męską alternatywę ECCO ESPINHO, w sklepie CITY SPORT LUB ECCO SPORT
w jednej z 15 lokalizacji w Polsce.
Promotora wyróżnia:





Otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktu z Klientami
Wysoka kultura osobista i sprawność handlowa
Łatwość przyswajania wiedzy technicznej
Życzliwość i zaangażowanie w udzielanie wsparcia Klientom w doborze
obuwia i prezentacji działania technologii GORE-TEX®

Realizacja zlecenia wymaga uczestnictwa w szkoleniu produktowo – sprzedażowym,
które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy ECCO®, o godzinie 10:30 25, 26 lub
27 października (dokładna data zostanie podana) i potrwa od 4 do 6h. W trakcie
serwowana będzie pizza. Koszty dojazdu na szkolenie zostaną zwrócone i rozliczone
poza wynagrodzeniem, po realizacji zlecenia na podstawie biletu, do łącznej
wysokości 100 zł.
Promotor realizuje pracę na podstawie umowy zlecenie, łącznie przez trzy kolejne
weekendy tj: w piątki od 14:00 do 19:00, w soboty od 12:00 do 20:00 i w niedziele
od 12:00 do 19:00 w terminach:




28,29,30 października - 1 weekend
4,5,6 listopada - 2 weekend
12,13 listopada – 3 weekend

Mierzalne mierniki jakości i skuteczności pracy Promotora stanowią dane
gromadzone w formie dziennych raportów, zdawane po zamknięciu pracy
weekendowej, tj.
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba Klientów, którym prezentowano obuwie, technologię /dzień.
Liczba wejść do sklepu (dane pobierane ze sklepu)
Wolumen sprzedaży obuwia (dane pobierane ze sklepu)
Opinie Klientów
Dokumentacja zdjęciowa.

Praca dla 15 Promotorów w 12 sklepach CITY SPORT zlokalizowanych w centrach
handlowych następujących miast:
1.
2.
3.
4.
5.

CH Auchan Rumia,
CH Riviera Gdynia,
CH Mazovia Płock,
CH Wola Park Warszawa,
CH Auchan Wrocław,

6. CH Auchan Poznań,
7. CH Focus Park Zielona Góra,
8. CH Cuprum Arena Lubin,
9. Galeria Ostrovia Ostrów Wielkopolski,
10. CH Arena Gliwice,
11. Galeria Karkowska Kraków,
12. CH Gemini Park Tarnów.
a także w 3 sklepach ECCO SPORT zlokalizowanych
1. w CH Alfa Grudziądz,
2. w CH ATRIUM Koszalin,
3. na Rynku w Opolu.
Praca kierowana zwłaszcza do studentów, możliwe podjęcie współpracy również
z absolwentami. Forma zatrudnienia umowa zlecenie. CV ze zdjęciem wraz krótką
informacją prezentującą swoją osobę, należy przesłać nie później niż do czwartku 20
października br. włącznie na adres praca@kreator.gda.pl. Informacje w sprawie
pracy 517 906 922.
Do realizacji zlecenia Promotorzy zostaną zaopatrzeni w koszulki polo oraz markowe
obuwie ECCO ASPINA z technologią GORE-TEX®. Wraz ze zgłoszeniem należy podać
rozmiar koszulki polo a także rozmiar buta.
Wynagrodzenie od 900 zł brutto, płatne w terminie 14 dni od zakończenia zlecenia.
Dodatkowo realizacja zlecenia skutkuje przekazaniem pracownikom markowego
obuwia o wartości rynkowej 599 zł brutto.
Umowa zlecenie podpisywana jest z firmą KREATOR, która od 4 lat współpracuje
z GORE-TEX® w zakresie zatrudniania Ambasadorów, Promotorów technologii
GORE-TEX® w Polsce.
Linki zewnętrzne prezentujące obuwie:
1. ECCO ASPINA http://shopeu.ecco.com/pl/pl/ecco/aspina_12502124/12502125
2. ECCO ESPINHO http://shopeu.ecco.com/pl/pl/ecco/espinho_12521183/12522501

