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Vedoucí obchodu s dárkovými předměty / vedoucí pokladny

Vedoucí obchodu s dárkovými předměty /
vedoucí pokladny
Máte zkušenosti s vedením maloobchodu? Nebojíte se rozjet prodejnu úplně od nuly?
Chcete se podílet na vzhledu prodejny, konceptu nákupu zboží, výběru svých podřízených?
Hledáte zajímavou práci, kterou lze dělat i na částečný úvazek?
Nově vznikající brněnské science centrum VIDA! hledá vhodného uchazeče / vhodnou uchazečku na
pozici „Vedoucí obchodu s dárkovými předměty / vedoucí pokladny“.
Nástup nejpozději od 1. 11. 2014, ideálně už od 1. 10. 2014
VIDA science centrum je instituce, která se buduje v prostorách pavilonu D na brněnském výstavišti a
klade si za cíl popularizaci přírodních věd. V prosinci letošního roku nabídne veřejnosti více než 150
interaktivních exponátů (např. sedmimetrové tornádo, bermudský trojúhelník, kolo na laně,
rentgenové oči, simulátor zemětřesení, rotující místnost či archeologické pískoviště). Prostřednictvím
exponátů science centra si mohou návštěvníci prožít novou zkušenost, která jim umožní pochopit
jednotlivé přírodní fenomény. Moderní science centrum v sobě správně kombinuje prvky klasického
muzea, školy a zábavního parku či multiplexu. Zábava je tu všudypřítomná, ne však samoúčelná.

Základní náplň práce
zodpovědnost za chod gift shopu a pokladen v budově VIDA! science centra
plánování směn obsluhy giftshopu a pokladen
sledování skladových zásob, plánování nákupů, organizace komisního prodeje
spolupráce na přípravě obchodní strategie giftshopu
dílčí jednání s dodavateli
vedení inventur
spolupráce s ekonomickým oddělením na účetnictví giftshopu i pokladen
vystavování objednávek
plnění dalších požadavků a aktivit podle pokynů vedoucí marketingového oddělení
v případě HPP i reálná obsluha giftshopu či pokladny v rozsahu cca 1/2 úvazku

Požadavky
minimálně SŠ vzdělání (ekonomické vzdělání výhodou)
trestní a morální bezúhonnost
praxe na obdobné pozici minimálně 3 roky
zkušenosti s vedením menšího kolektivu
schopnost práce na PC - praxe s programy skladové zásoby, Word, Excel, vyhledávání
dodavatelů, E-mail
komunikativní znalost anglického jazyka, další jazyky výhodou
zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, ﬂexibilita
příjemné vystupování a schopnost bezkonﬂiktního jednání s návštěvníky centra
řidičský průkaz skupiny B
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orientace v oblasti dárkových předmětů

Nabízíme
HPP, možnost jednání i o DPČ
platové ohodnocení dle zařazení do platové třídy a platového stupně
různorodou a dynamickou práci
pracoviště v Brně
zaměstnanecké beneﬁty
Životopis a motivační dopis (rozsah max. 1 strana A4) zasílejte elektronicky do 17. 9. 2014 na
adresu personalni@mscb.cz.
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