Encarregat/da de botiga de cosmètica ecològica
Ref.174126 - 19/07/2022 - Girona (Girona)

Descripció de l'oferta
Empresa distribuidora de cosmética ecològica amb més de 15 anys d'experiència en el sector busca encarregada de botiga de cosmética per propera
apertura a Girona, Interessats en un perfil d'auto-ocupació per poder franquiciar a mig plaç el model de negoci.

Funcions i requisits de la vacant
Planificar i organitzar les activitats de la botiga, torns i promoció de productes
Assessorament i atenció al públic de qualitat, a nivel tècnic i amb empatía cap al client.
Gestio de la base de dades i del servei post-venda
Tancament de Caixa
Gestió del TPV
Mantenir la decoració i neteja de la botiga (aparador, mostrador, lineals) adientment segons indicacions de la central.
Generar Nous clients i fidelitzar els clients ja existents mitjançant campanyes i promocions.
Generar comandes i gestió d'estocs
Coordinar les reparacions i instal.lacions del punt de venda.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Partit
Perspectiva de la feina:

Indefinit, 6 mesos prova

Previsió d'incorporació:

1 mes

Salari:

El salari es negociable

Fixe &amp;#43; bonus variable
Altres dades a destacar: Imprescindible experiència en atenció al client
Es valorarà experiència en sectors de perfumería, hebolari/dietética, botiga ecològica, farmàcia
Persona emprenedora capaç de treballar de forma autònoma. Persona organitzada, resolutiva i compromesa.
Interes per la cosmética ecològica i per formar part d'una empresa amb un projecte de futur.
Possiblitat de participació en el negoci.

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Comerç
Certificats Professionals amb titulació Maquillatge integral (IMPE0209)
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Imatge personal
FP II amb titulació Perruqueria i Estètica
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Imatge personal

Idiomes
Anglès - B1 - Intermedi (Imprescindible)
Francès - B1 - Intermedi (Imprescindible)
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)
Català - C2 - Expert (Imprescindible)

Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)

Coneixements necessaris
CRM

Professions de la feina
Dependent/a
Estétic/a - Maquillador/a
Esteticista

Experiència laboral
És imprescindible

Experiència en atenció al públic i gestió del punt de venda.
Experiència en gestió del TPV
Francés i anglés a nivel parlat per poder atendre als clients
Nivell d'experiència:

Cap de departament

Anys d'experiència:

3 anys

Altres requeriments
Persona responsable, organitzada, amb iniciativa i vocació de servei, simpática i amb interès per la cosmètica ecològica. Capacitat per treballar en
equip.

Empresa
Sector:

Comerç

Descripció:

Responsabel de botiga de cosmètica ecològica.

