
Jeśli uwielbiasz modę, cenisz markowe i unikatowe rzeczy od znanych projektantów to praca w 
HalfPrice jest dla Ciebie. Kim jesteśmy? Młodą marką działającą w modelu off-price. Oznacza to, że 
zespół naszych kupców i trendsetterów współpracuje z markami i projektantami z całego świata, a my 
wychodzimy do klientów ze zróżnicowanym towarem wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Chcesz 
łowić trendy i rozwijać nasze sklepy razem z nami? Ty łapiesz okazje, a my łapiemy talenty. Deal? Deal!  
Jeszcze jedno! Zapomnieliśmy wspomnieć, że rozwój jest naszym priorytetem – nasz biznes 
wystartował w maju 2021, a dziś mamy już sklep internetowy i ponad 70 stacjonarnych na terenie 
Polski i Europy.  No i nie zwalniamy. Zaraz będzie o nas jeszcze głośniej.   
 

Kogo szukamy?  
Szukamy osób, które lubią pracę z klientem, nie boją się pracy fizycznej (mamy dużo dostaw i często 
uzupełniamy towar w sklepie) są dokładne i nie boją się pracy na kasie.  Tworzymy zespoły, w których 
każdy może liczyć na każdego i wszyscy czują się odpowiedzialni za realizację zadań. W 
praktyce  oznacza to, że starannie wykonujesz swoje zadania,  ale też bierzesz odpowiedzialność za 
cały sklep i jeżeli widzisz, że jest jeszcze coś do zrobienia to po prostu to robisz.  Dotrzymujesz słowa i 
informujesz kolegów z kolejnej zmiany, jeżeli czegoś nie udało Ci się dokończyć lub coś ważnego 
wydarzyło się na Twojej zmianie.   
 

Szukamy osób elastycznych, które chcą  rozwijać się w branży retail i działać wielozadaniowo, a w 
szczególności tych którzy chcą wejść w świat off-price’u i zostać w nim na dłużej.    
  
W Twojej przyszłej roli będziesz:  
  

 Zapewniać najlepsze doświadczenie klienta odwiedzającego nasze sklepy i korzystającego ze 
wszystkich kanałów sprzedaży  

 Dbać o komercyjny wygląd sklepu, jego estetykę i miejsce, do którego Klient chętnie wraca  

 Działać na wielu polach – obsługiwać kasę, salę sprzedażową, przyjmować i uzupełniać towar 
– dostawy mamy kilka razy w tygodniu   

 Wspierać  swój team w codziennych obowiązkach – dla nas teamwork to podstawa!  
  
To oferujemy: 
 

 Udział w budowaniu nowej marki na rynku  

 Możliwość szybkiego rozwoju i awansu wraz z dynamicznym rozwojem firmy  

 Brak nudy - codziennie dzieje się coś nowego  

 Możliwość podróży służbowych na terenie Polski i Europy oraz supportowanie nowych 
otwarć w kolejnych lokalizacjach  

 Prywatną opiekę medyczną  

 Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karty sportowej 
Multisport/OK System  

 Zniżki do sieci sklepów w Grupie CCC (HalfPrice, CCC, eobuwie, MODIVO)  

 Zatrudnienie w formie umowy o pracę  i elastyczne godziny pracy  

 
Link do ogłoszenia: 
https://kariera.ccc.eu/sprzedawca-halfprice-lubin-cuprum-park 
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