Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Obsługa wystawy

Firma:

WYSTAWA KLOCKÓW Lego

Numer oferty:

409

Data dodania:

17-10-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

WYSTAWA KLOCKÓW Lego

Adres

Europa Centralna Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice

E-mail

praca@wystawaklockow.pl

Telefon

505563031

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Obsługa wystawy
Największa w Polsce Wystawa Budowli z Klocków Lego zatrudni pracownika na okres od 11
listopada do 5 lutego do pracy przy obsłudze wystawy w Gliwicach w Galerii Europa
Centralna.
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- umiejętność pracy w zespole
- dobry kontakt z ludźmi
- otwartość na dzieci
- studenci do 26 roku życia (praca na podstawie wcześniej przygotowanego grafiku - praca

Zakres obowiązków

na dwie zmiany - w godzinach otwarcia wystawy )
- mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz doświadczenie w sklepie z
artykułami dla dzieci
-dodatkowo przy jednym ze stanowisk pracy wymagana jest książeczka
sanitarno-epidemiologiczna (wyspa z kawą).
Praca idealna dla młodych ludzi, studentów, chcących dorobić sobie na własne
wydatki.
Proponujemy:
- pracę na umowę zlecenie na wystawie w terminie 11.11-05.02
Przy dobrej współpracy istnieje możliwość przedłużenia umowy.
- wynagrodzenie w wysokości 10 zł netto/godz.
CV proszę kierować na adres praca@wystawaklockow.pl z dopiskiem PRACA GLIWICE.
kandydatury przyjmujemy do dnia 10 listopada.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie
Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce

wykształcenie minimum średnie

- umiejętność pracy w zespole
- dobry kontakt z ludźmi
Umiejętności, predyspozycje

- otwartość na dzieci
- mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz doświadczenie w sklepie z
artykułami dla dzieci
-dodatkowo przy jednym ze stanowisk pracy wymagana jest książeczka
sanitarno-epidemiologiczna (wyspa z kawą).
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

umowa zlecenie

Czas zatrudnienia

11.11-05.02

Godzinowy wymiar pracy

dwuzmianowy w godzinach 9-21

Data rozpoczęcia pracy

2011-11-20

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

CV proszę przesyłać na adres praca@wystawaklockow.pl z dopiskiem PRACA GLIWICE

Sposób kontaktowania się
z firmą

praca@wystawaklockow.pl

Dodatkowe informacje
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