Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do galerii Dekada w Nysie na
stanowiska sprzedawcy – kasjera oraz kierownika w sklepach: 4F Sport, TOP
SECRET, Ryłko – obuwie, 50 Style – Sport, Quiosque.
4F Sport – polska marka odzieży i akcesoriów sportowych, należąca do spółki OTCF. Oferuje
produkty zarówno do treningu jak i codziennego noszenia. Od 2008 współpracuje z Polskim
Komitetem Olimpijskim, przygotowując stroje startowe i reprezentacyjne na igrzyska letnie
oraz zimowe.
TOP SECRET – ma ponad 20 lat doświadczeń w świecie mody. Jest jedną z najlepiej
rozpoznawalnych polskich marek, oferujących komplementarne kolekcje ubrań i dodatków
tak o charakterze codziennym, sportowym jak i bardziej formalnym.
Ryłko – W stałej ofercie marki można znaleźć obuwie damskie, męskie i galanterię skórzaną.
Sieć RYŁKO to aktualnie ponad 130 sklepów zlokalizowanych w większości w największych
Galeriach i Centrach Handlowych w kraju.
50 Style – Firma z pasją od ponad 30 lat działa na polskim rynku odzieżowo-obuwniczym.
Jest wyłącznym dystrybutorem marek: Timberland, New Era, Umbro i Lotto i wielu innych, a
także producentem marek własnych, jak Confront i Feewear. Obecnie dostarcza
konsumentom produkty znanych marek w ponad 400 punktach handlowych.
Quiosque – oferuje klientkom różnorodne fasony i kolory, tak, żeby niezależnie od ﬁgury
mogły znaleźć coś dla siebie. Marka nie tylko sprzedaje ubrania, ale przede wszystkim
doradza klientkom, jak podkreślić ich naturalne piękno.
Sprzedawca – kasjer – pracodawca planuje zatrudnić 30 osób
Pracodawca oferuje:
umowę o pracę
wynagrodzenie od 2600 – 3000zł brutto
Wymagania Pracodawcy:
wykształcenie minimum zawodowe,
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
umiejętność pracy w grupie
obsługa kasy ﬁskalnej

Kierownik sklepu – pracodawca planuje zatrudnić 4 osoby
Pracodawca oferuje:
umowę o pracę
wynagrodzenie 4000zł brutto
Wymagania Pracodawcy:
wykształcenie minimum średnie
obsługa komputera
gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku
umiejętność wyznaczania nowych kierunków sprzedażowych
Osoby zainteresowane, proszone są o składanie swoich aplikacji wyłącznie drogą
mailową, wpisując w temacie wiadomości lub jej treści nazwę sklepu, którym są
zainteresowane
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adresy e-mail:
Małgorzata Zyzak – malgorzata.zyzak@pup.nysa.pl
Małgorzata Hladik – m.hladik@pup.nysa.pl
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