Свободни работни места в „Градско село“ ООД
за стаж на младежи до 29 год. възраст
по схема „Младежка заетост“
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Работодател: Градско село ООД е млада фирма за търговия и производство на натурални
хранителни продукти. Притежава он-лайн магазин, 2 физически магазина (в София и Русе) и
извършва дистрибуция в Северна България. Регистриран земеделски производител. За своето
развитие търсим:
Експерт Маркетинг
Работно място: София
Заплата: до 950 лв.
Описание: Маркетингови проучвания и маркетингово планиране, анализ на пазарните
възможности – макро среда, конкуренция, пазарна оценка на потребителите, анализ на
продукта, на маркетинг комуникацията, на маркетинговите канали и цените, Изготвяне на
Маркетингова програма и осъществяване на контрол. Проучване на пазарното търсене и
нивото на цените на продуктите от номенклатурата на дружеството и проследяване
присъствието на конкурентните фирми на пазара. Проучване и развитие на нови продукти
Изисквания: Степен бакалавър. Специалност Маркетинг; Стопанско управление или подобно
(умение за работа в динамична среда, добро владеене на английски и/или румънски език и
водене на делова кореспонденция)
Продавач-консултант
Работно място: София
Заплата: до 500 лв.
Описание: Продава стоки директно на купувачите и обяснява предназначението и качествата
на тези стоки. Определя изискванията на клиентите и съветва относно асортимента, цените,
доставката, гаранциите и използването на стоката. Демонстрира, обяснява и продава стоки на
клиентите. Приема плащания по различни начини, изготвя фактури за продажба и регистрира
продажбите чрез касов апарат. Прави инвентарни описи и участва в получаване на стоки.
Подрежда и излага стоки за продажба, както и опакова продаваните стоки. Следи срокове на
годност.
Изисквания: Завършено средно образование (умения за работа с хора)
ВАЖНО: Задължително условие на програмата е стажантите за гр. София да бъдат
регистрирани в Бюро по труда в друг град. Това означава, че към момента на регистрацията те
следва да имат постоянен или настоящ адрес извън столицата.
За повече информация: Елена Косева – управител, тел.: 0879/810 786
Автобиография и мотивационно писмо изпращайте на е-адрес: info@gradskoselo.bg в срок до
20 ноември 2015 г.

