
 

 

 
 
Η people at work hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε 
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-
boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό 
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. 
 
Ο πελάτης μας είναι κατάστημα πώλησης επώνυμης ανδρικής ένδυσης στο κέντρο 
της πόλης. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας του καταστήματος, 
αναζητούνται κατάλληλες υποψήφιες για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, στη 
Θεσσαλονίκη: 
 

 ΠΩΛΗΤΡΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 

   (κωδ SPΕ-20) 
 

Το έργο: Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος, με επίτευξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του.                                                                 
 
Προσόντα: 
 Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή μάρκετινγκ ή μόδας 
 Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στο χώρο της ανδρικής μόδας/ένδυσης. Τυχόν 

εμπειρία σε πωλήσεις επώνυμων ρούχων (κοστούμια, γραβάτες, αξεσουάρ) ή 
γνώση styling θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν 

 Γνώση ανδρικής μόδας, μεγεθών, υποβολή προτάσεων στους πελάτες 
 Ικανότητα λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης με γνώση όλων των 

εργασιών σε κατάστημα λιανικής (οργάνωση αποθήκης και παραλαβές, ταμειακή 
διαχείριση, εμφάνιση καταστήματος, παρακολούθηση στόχων, εξυπηρέτηση 
πελατών) 

 Επιθυμητή ενασχόληση με visual merchandising και στήσιμο βιτρίνας 
 Δυνατότητα απασχόλησης σε 6ήμερη βάση με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 

καταστήματος 
 Πολύ καλή και προσεγμένη εμφάνιση 
 Εμπειρία χρήσης προγράμματος ERP, καλή γνώση αγγλικών 
 Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης πωλήσεων, επίτευξη αποτελεσμάτων 
 Ικανότητα άριστης και αποτελεσματικής επικοινωνίας 
 Ευγενική, ευχάριστη, επικοινωνιακή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση των 

πελατών 
 Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδα 
 Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
 
Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr  
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής  βιογραφικών 
σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους 
στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 

 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και  

αντιμετωπίζονται  με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 



 
 


