Specialista made to measure reprezentativní pánská/ý krejčí
Jsme malá společnost s bohatou zkušeností ze světa pánské
módy a rosteme rychleji, než jsme čekali. Na podzim 2017 jsme uvedli
k životu novou značku Manemo, jejíž příběh tvoříme společně v malém
kolektivu
mladých
lidí.
Manemo stojí na kvalitním produktu a osobní službě pro naše zákazníky,
kteří se k nám díky tomu pravidelně vracejí a z mnohých se stali naši
přátelé. Vždycky se snažíme dělat něco navíc a posouvat naši službu dál.
Koho tedy hledáme?
Nadšeného člověka s pozitivním vztahem k pánské módě a s chutí učit
se nové věci. Člověka, který bude měřit naše zákazníky a postará se
o celkový zákaznický zážitek - od prvotní konzultace až po konečné
předání perfektně padnoucího outfitu.
Náš nový kolega či kolegyně je ten, kdo:
∗ vyhledává spíše kreativní práci, ale zároveň má rád preciznost
∗ buď má přímo zkušenost s podobnou prací, nebo k tomuto oboru
vzhlíží a má silné argumenty nás přesvědčit, že on je ten pravý
∗ se zajímá o pánské trendy
∗ má povědomí o krejčovině (budete u nás měřit i špendlit - sice vás
to naučíme, ale hodí se, pokud už jste to někdy dělali)
∗ má příjemné vystupování s orientací na zákazníka
∗ ideálně mluví anglicky a rád nosí oblek

My nabízíme:
plnohodnotné zaučení
mladý kolektiv se smyslem pro humor
spolupráci s lidmi, kteří jsou špičkou v oboru made to measure
účast na akcích pro klienty (eventy, workshopy)
zasvěcení do nejnovějších trendů ve světě módy
showroom v centru Prahy kousek od Náplavky
vlastní notebook a mobilní telefon i pro soukromé účely
roční příspěvek na naše oblečení
příjemné finanční ohodnocení s možností jej dál ovlivnit svou
šikovností
∗ práci na plný úvazek na dobu neurčitou
∗ práci pouze ve všední den (pozice není vhodná pro studenty
v prezenčním studiu)
∗ nástup možný ihned nebo dohodou
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

A teď už vás potřebujeme jen poznat. Nejprve na papíře a posléze
i osobně. Zašlete nám prosím svůj životopis s fotografií a průvodním
dopisem. V rámci motivačního dopisu potřebujeme jasně popsat Vaši
motivaci, proč chcete dělat zrovna tuto práci.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Informace o pozici:
Místo pracoviště:

Pštrossova 207/1, Praha - Nové
Město

Typ pracovního
poměru:

Práce na plný úvazek

Délka pracovního
poměru:

Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva, práce na
živnostenský list/IČO, dohoda o
pracovní činnosti

Plat:

30000 - 50000 Kč/měsíc

Benefity:

Mobilní telefon, Sleva na
firemní výrobky/služby,
Notebook

Požadované vzdělání:

Středoškolské nebo odborné
vyučení s maturitou

Požadované jazyky:

Angličtina (Středně pokročilá),
Čeština (Výborná)

Zadavatel:

Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.
Pozice vhodná pro rodiče na mateřské a rodičovské
dovolené.

