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 100% ŁODZI 

Dywilan S.A. jest wiodącym, polskim producentem dywanów wełnianych. Nasze kolekcje dostępne są w 
sklepach i sieciach handlowych na terenie całej Polski. Praca w Dywilanie to praca w przyjaznej atmosferze 
oraz ciekawe doświadczenia w rozwijającej się firmie. 
Obecnie poszukujemy osoby do naszego Salonu Firmowego w Łodzi na stanowisko: 
 
SPRZEDAWCA – DORADCA KLIENTA (pełen etat) 
 
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 
- obsługę klienta 
- współpracę  z magazynem wyrobów gotowych, 
- obsługę programu komputerowego, 
- prezentacja sklepu i jego towaru w taki sposób aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. 
 
Od kandydatów oczekujemy: 
- doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta (doświadczenie w branży wyposażenia wnętrza szczególnie 
branży dywanów będzie dodatkowym atutem), 
- komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,  
- empatii: wyczucia potrzeb klienta i jego oczekiwań, 
- umiejętności nawiązania trwałej relacji z klientem opartej na zaufaniu i cierpliwości, 
- odpowiedzialności oraz uczciwości, 
- dobrej organizacji pracy i dyspozycyjności, 
- prawa jazdy kat.B. 
Zainteresowania skupione wokół tematyki wnętrzarskiej i wrażliwość na kwestie estetyki dodatkowo 
zapunktują w naszej ocenie Twoich kompetencji. 
 
Możesz liczyć na: 
- wsparcie doświadczonego zespołu,  
- współpracę z sympatycznymi uśmiechniętymi ludźmi, 
- motywacyjny system wynagrodzeń (podstawa + premia), 
- zatrudnienie w stabilnej firmie, 
- atrakcyjny pakiet socjalny, 
- szkolenia produktowe oraz sprzedażowe. 
 
Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje curriculum vitae i list motywacyjny na adres: 
rekrutacja@dywilan.pl 
 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dywilan SA z siedzibą w 90-212 Łodzi, ul. Sterlinga 27/29. Przetwarzanie danych osobowych 
będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, 
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom 
oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. 
Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową. Podanie danych jest 
dobrowolne. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.  
Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji 
prowadzonego przez Dywilan SA, stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). 
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