
Šance 
jako kráva!
Pojď pracovat s náma.

Více informací poskytneme přímo na prodejně.

Chceš propojit lásku ke zvířatům se svou kariérou?
Přidej se k nám a práce se ti stane koníčkem. 
Zašli životopis na kariera@petcenter.cz.

Do naší prodejny hledáme
asistenta / asistentku
prodeje

Těšíme se na tebe!

Odměny za prodej

až 3 000 Kč



Martin k nám nastoupil na pozici Asistenta 
prodeje. Martina práce baví, dobře komuni-
kuje, my jsme mu zase pomohli poznat naše 
produkty a zdokonalit prodejní dovednosti.  
Po krátkém čase zastával pozici Zástupce ve-
doucího prodejny. Dosahoval výborných vý-
sledků, a proto jsme ho velice rádi po roce 
posunuli na pozici Vedoucího prodejny.

CO MARTINOVI POMOHLO TAK RYCHLE SE VYPRACOVAT? 
„Určitě to byl kolektiv, pomoc kolegů a podpora od firmy. 
Když jsem nastoupil, tak jsem v podstatě vůbec netušil nic  
o našem sortimentu a během dvou měsíců jsem se posunul 
na pozici zástupce! Dostal jsem příležitost a důvěru a to 
mě motivovalo natolik, že jsem si řekl, že půjdu ještě dál  
a povedlo se.“ 

JSI NADŠENEC 

DO ZVÍŘAT? 
Pojď prodávat k nám do PetCenter. 

Čti více…

NYNÍ HLEDÁME STEJNÉ NADŠENCE, 
kteří využijí příležitost vypracovat se tak rychle, jak budou schopni. 

CO BUDE PRO ZAČÁTEK NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE?
 Povídání se zákazníkem a odborné poradenství. O čem? No přeci oblíbené téma – vše,  
co se týká domácích mazlíčků.
Práce s pokladnou – spokojený zákazník nakoupí, o tom nám přeci jde.
 Dále se to neobejde bez udržování čistoty na prodejně a doplňování zboží, všichni přeci 
máme rádi pořádek a čisté prostředí, že? 
No a samozřejmě také samostatná péče o zvířecí kolektiv, která zahrnuje i mazlení.

CO BYSTE MĚLI MÍT NEBO UMĚT?
Vše Vás naučíme. Jediné, co potřebujete, je CHTÍT.
Vstřícný přístup k zákazníkům, zájem o zvířátka a chovatelství.
Spolehlivost, zodpovědnost atd. bereme jako samozřejmost – to má přeci každý, koho práce baví.
Nástup je možný ihned/dohodou.

PROČ U NÁS BUDETE RÁDI?
Vaši kolegové jsou nadšenci se stejným zájmem – týmovost je u nás na prvním místě.
Dáváme Vám maximální podporu, na začátku Vás důkladně zaškolíme.
 Nemusíte se bát o dobrou práci – jsme stabilní rozvíjející se společnost, kde s Vámi 
zacházíme jako s člověkem.
Podporujeme Váš karierní růst – s tím souvisí i Váš výdělek.
Vaše znalosti v oboru se zvyšují díky Vašemu zájmu i odborným kurzům.
 Užíváte si zaměstnanecké benefity – slevy na produkty, stravenky, finanční bonusy, 
motivační soutěže.
A hlavně: pracujete v oboru, který je srdeční záležitostí Vás i našich zákazníků.


