
 
 
Zielone Centrum to pierwsza w Polsce Galeria Ogrodnicza. W całorocznym obiekcie posiadamy 
największy wybór roślin, artykułów ogrodniczych, elementów dekoracyjnych oraz zdrow
Zielone Centrum to również zespół konsultantów radz
doświadczonych florystów, a takż
 
Więcej informacji o Zielonym Centrum mo
http://www.zielone-centrum.pl/ 
 
W związku z intensywnym rozwojem firmy 

 
 

 
Miejsce pracy: Psary k/Wrocławia

 
Opis stanowiska  

Do zadań osoby zatrudnionej nale
 

• bieżąca obsługa klienta,   
• przyjmowanie towaru,   
• dbałość o dostępność towaru,  
• odpowiednia ekspozycja artykułów dekoracyjnych. 

 
Wymagania  

Do pracy na tym stanowisku idealna b
 

• posiadająca zainteresowania  
• mająca wykształcenie minimum  
• posiadająca merytoryczną wiedz

kompozycji roślinnych,   
• mająca minimum roczne do 
• zorientowana na zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta,  
• posiadająca zdolności organizacyjne i zmysł dekoracyjny,  
• dyspozycyjna (praca zmianowa i w weekendy),  
• umiejętności florystyczne bę

Oferujemy: 

• przeszkolenie i przygotowanie do pracy na tym stanowisku przez okres próbny,
• możliwość samodzielnego organizowania sobie pracy i podejmowania decyzji w ramach swoich zada
• pakiet świadczeń socjalnych:

- ubezpieczenie grupowe,  
- abonament prywatnej opieki medycznej w tym równie
- pakiet zajęć sportowych, 

• możliwość rozwoju osobiste
• szkolenia i kursy, 
• przyjazną atmosferę i pracę

 
Proces rekrutacji: 

• wybrane osoby są zapraszane na rozmowy z przyszłym przeło
• wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksow

oraz aplikacji kandydata, 
• każdy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informacj

decyzją (również osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia),
• w trakcie rozmów kwalifikacyjnych mog

sytuacji zawodowych. 

Zielone Centrum to pierwsza w Polsce Galeria Ogrodnicza. W całorocznym obiekcie posiadamy 
lin, artykułów ogrodniczych, elementów dekoracyjnych oraz zdrow

ż zespół konsultantów radzących w kwestii przydomowych upraw, 
wiadczonych florystów, a także projektantów pomagających zaaranżować ogrody i tarasy.

cej informacji o Zielonym Centrum można znaleźć na stronie internetowej  

zku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:

Sprzedawca działu dekor 

Psary k/Wrocławia 

osoby zatrudnionej należeć będą: 

towaru,  
odpowiednia ekspozycja artykułów dekoracyjnych.  

Do pracy na tym stanowisku idealna będzie osoba: 

ca zainteresowania ściśle związane z profilem stanowiska,  
ca wykształcenie minimum średnie,  

wiedzę z zakresu zagospodarowania przestrzeni, dekoracji wn

ca minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,  
zorientowana na zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta,  

ci organizacyjne i zmysł dekoracyjny,  
dyspozycyjna (praca zmianowa i w weekendy),  

ędą dodatkowym atutem.  

przeszkolenie i przygotowanie do pracy na tym stanowisku przez okres próbny, 
organizowania sobie pracy i podejmowania decyzji w ramach swoich zada

 socjalnych: 
 

abonament prywatnej opieki medycznej w tym również dla członków rodziny,  
 

 rozwoju osobistego i zawodowego, 

 i pracę w młodym zespole. 

 zapraszane na rozmowy z przyszłym przełożonym, 
wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksową ocen

dy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informację zwrotn
 osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia), 

w trakcie rozmów kwalifikacyjnych mogą pojawić się elementy studiów przypadków lub symulacje 

Zielone Centrum to pierwsza w Polsce Galeria Ogrodnicza. W całorocznym obiekcie posiadamy 
lin, artykułów ogrodniczych, elementów dekoracyjnych oraz zdrową żywność. 

przydomowych upraw, 
 ogrody i tarasy. 

poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko: 

z zakresu zagospodarowania przestrzeni, dekoracji wnętrz, tworzenia 

organizowania sobie pracy i podejmowania decyzji w ramach swoich zadań, 

ą ocenę wyników rozmowy  

dy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informację zwrotną z ostateczną 
 

enty studiów przypadków lub symulacje 



 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres: 
 

rekrutacja_psary@hortico.pl 
 
 
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. 

 
 


