Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z ponad 27-letnią historią gospodarczą, zatrudniamy ok. 250
osób. Poprzez sieć własnych hurtowni zajmujemy się zaopatrzeniem w artykuły ogrodnicze profesjonalnych
producentów, centrów ogrodniczych, sklepów ogrodniczych, sieci handlowych. Współpracujemy z dostawcami z
całej Europy. Posiadamy odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Rumuni, na
Łotwie i Białorusi. Prowadzimy 4 własne centra ogrodnicze, jesteśmy właścicielem firmy nasiennej PNOS w
Ożarowie Mazowieckim. Wdrażamy nowe technologie upraw ogrodniczych. Jesteśmy jednym z wiodących
przedsiębiorstw w branży ogrodniczej oraz jedynym notowanym na Rynku NewConnect Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Zatrudniamy młodych ludzi i rozwijamy się dzięki ich entuzjazmowi!
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Pracownik do Obsługi Sklepu Internetowego
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Giełdowa
Do pracy na stanowisku idealna będzie osoba:







potrafiąca udokumentować swoje doświadczenie w e-handlu, w tym również Allegro,
posiadająca doświadczenie w obsłudze komputera ( CDN XL, MS Office, SOTE),
dokładna, sumienna i obowiązkowa,
samodzielna i wytrwała w działaniu,
posiadająca prawo jazdy kategorii B,
znająca branżę ogrodniczą.

Zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisko będzie odpowiedzialna za:
prowadzenie firmowego sklepu internetowego oraz sprzedaż na Allegro. Do jej zadań zaliczyć można m.in.:
 przygotowywanie i wysyłanie zamówień,
 kompleksowa obsługa klienta,
 wprowadzanie oraz aktualizacja asortymentu,
 wdrażanie kampanii promocyjnych,
 prowadzenie profilu sklepu na Facebooku,
 rozliczanie wpływów bankowych.
Oferujemy:
 zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku lub współpracę w relacji B2B,
 atrakcyjne wynagrodzenie,
 nienormowany czas pracy,
 dużą samodzielność działania,
 wsparcie merytoryczne w obrębie informacji o produktach,
 możliwość rozwoju osobistego i zawodowego poprzez szkolenia i kursy,
 przyjazną atmosferę i pracę w młodym zespole.
Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres:
rekrutacja_e-sklep@hortico.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 601 776 843. Prosimy o niewysyłanie
sms-ów.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

