
 

 

Delikatesy Centrum to ogólnopolska sieć sklepów spożywczych z ponad 14 letnią tradycją. 
Zapewniamy naszym Klientom w całym kraju najwyższą jakość obsługi klienta oraz szeroki wybór asortymentu. 

Obecnie, do nowo otwieranych sklepów poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko: 

Kasjer/ka – Sprzedawca 
Miejsce Pracy: Stare Babice 

Zakres obowiązków:  

• odpowiedzialność za powierzony dział sklepu: właściwe ułożenie produktów na półce, merchandising, 

zamówienia towaru; 

• systematyczna kontrola wyglądu sklepu, szczególnie jakości oraz prawidłowości funkcjonowania stoisk 

świeżych; 

• dbałość o zachowanie standardów Sieci w powierzonym dziale i całym sklepie; 

• dbałość o zapewnienie jak najniższego poziomu strat na powierzonym dziale sklepu; 

• udział w szkoleniach zapewnianych dla Pracowników sklepów przez Grupę; 

Nasze oczekiwania:  

• energia oraz chęć do pracy i nauki; 

• podstawowa znajomość obsługi komputera; 

• mile widziane doświadczenie w pracy w sklepie spożywczym samoobsługowym; 

• mile widziana wiedza z zakresu produktów świeżych (właściwa ekspozycja, asortyment); 

• gotowość do udziału w szkoleniu w sklepie modelowym – szkolenie trwa 2,  na szkolenie są zapraszane 

osoby już zatrudnione i odbywa się w 100% na koszt Pracodawcy; 

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

• możliwości  podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez system szkoleń oferowanych dla naszych 

pracowników; 

• realne możliwości rozwoju w strukturach firmy; 

 

Zainteresowane osoby które, spełniaj ą wyżej wymienione oczekiwania, 
prosimy o przysyłanie  CV wraz z aktualnym zdjęciem na adres: 

 dcstarebabice@onet.pl  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 



 

Delikatesy Centrum to ogólnopolska sieć sklepów spożywczych z ponad 14 letnią tradycją. 
Zapewniamy naszym Klientom w całym kraju najwyższą jakość obsługi klienta oraz szeroki wybór asortymentu. 

Obecnie, do nowo otwieranych sklepów poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko: 

Kierownik Sklepu 
Miejsce pracy: Stare Babice 

Zakres obowiązków:  

• zapewnienie sprawnego funkcjonowania sklepu zgodnie z standardami sieci Delikatesy Centrum 

• zarządzanie zespołem podległych pracowników, szkolenie, wyznaczanie celów 

• utrzymanie optymalnego stanu asortymentu oraz dbałość o ekspozycję towaru 

• organizowanie inwentaryzacji i nadzór nad jej sprawnym przebiegiem 

• dbanie i odpowiedzialność za realizację założonej dynamiki sprzedaży 

• regularna analiza wyników finansowych sklepu i kluczowych wskaźników oraz podejmowanie działań w 

zakresie obszarów wymagających poprawy 

• systematyczna kontrola wyglądu, jakości oraz funkcjonowania stoisk świeżych 

• koordynacja akcji marketingowych na sklepie 

Nasze oczekiwania:  

• doświadczenie w pracy w handlu w branży spożywczej min. 5 lat, w tym min. rok doświadczenia na 

stanowisku Kierownika Sklepu 

• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sklepem (zarządzanie kategoriami, zapasem, układanie 

grafików itp.) 

• wiedza z zakresu zarządzania stoiskami świeżymi 

• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umożliwiające efektywne reprezentowanie firmy we 

współpracy z partnerami zewnętrznymi 

• zdecydowanie i konsekwencja w działaniu  

• umiejętność obsługi komputera 

• wykształcenie minimum średnie 

• gotowość do udziału w szkoleniu w sklepie modelowym – szkolenie trwa do 2 tygodni, na szkolenie są 

zapraszane osoby już zatrudnione i odbywa się w 100% na koszt Pracodawcy; 

•  

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

• możliwości  podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez system szkoleń oferowanych dla naszych 

pracowników; 

• realne możliwości rozwoju w strukturach firmy; 

 

Zainteresowane osoby które, spełniaj ą wyżej wymienione oczekiwania, 
prosimy o przysyłanie  CV wraz z aktualnym zdjęciem na adres: 

 dcstarebabice@onet.pl  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. 

 



 

 

Delikatesy Centrum to ogólnopolska sieć sklepów spożywczych z ponad 14 letnią tradycją.  
Zapewniamy naszym Klientom w całym kraju najwyższą jakość obsługi klienta oraz szeroki wybór asortymentu. 

Obecnie, do nowo otwieranych sklepów poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko: 

Kierownik/czka Stoiska Mięso - Wędliny 
Miejsce Pracy: Stare Babice 

Zakres obowiązków:  

• zapewnienie sprawnego funkcjonowania stoiska, zgodnie ze standardami Sieci Delikatesy Centrum 

• zarządzanie zespołem podległych pracowników, szkolenie, wyznaczanie celów 

• utrzymanie optymalnego stanu asortymentu oraz dbałość o ekspozycję towaru 

• uprzejma i zgodna ze standardami Sieci obsługa Klienta przy ladzie mięsno – wędliniarskiej 

• odpowiedzialność za zapewnienie świeżości towaru oraz zachowanie wszelkich norm jakościowych 

wymaganych odpowiednimi przepisami prawa 

• udział w szkoleniach zapewnianych dla Pracowników sklepów przez Grupę 

Nasze oczekiwania:  

• energia oraz chęć do pracy i nauki 

• min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stoisku mięso – wędliny 

• doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników 

• wiedza z zakresu produktów świeżych (właściwa ekspozycja w ladzie, asortyment, zasady i normy 

przechowywania) 

• gotowość do udziału w szkoleniu w sklepie modelowym – szkolenie trwa 2 tygodnie; na szkolenie są 

zapraszane osoby już zatrudnione i odbywa się w 100% na koszt Pracodawcy; 

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

• możliwości  podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez system szkoleń oferowanych dla naszych 

pracowników 

• realne możliwości rozwoju w strukturach firmy 

 

Zainteresowane osoby które, spełniaj ą wyżej wymienione oczekiwania,  
prosimy o przysyłanie  CV wraz z aktualnym zdjęciem na adres: 

 dcstarebabice@onet.pl  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 



 

 

 

Delikatesy Centrum to ogólnopolska sieć sklepów spożywczych z ponad 14 letnią tradycją. 
Zapewniamy naszym Klientom w całym kraju najwyższą jakość obsługi klienta oraz szeroki wybór asortymentu.  

Obecnie, do nowo otwieranych sklepów poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko: 

Pracownik/ca Stoiska Mięso - Wędliny 
Miejsce Pracy: Stare Babice 

Zakres obowiązków:  

• uprzejma i zgodna ze standardami Sieci obsługa Klienta przy ladzie mięsno – wędliniarskiej; 

• systematyczna kontrola właściwego ułożenia asortymentu w ladzie; 

• dbałość o zachowanie standardów Sieci w powierzonym dziale i całym sklepie; 

• odpowiedzialność za zapewnienie świeżości towaru oraz zachowanie wszelkich norm jakościowych 

wymaganych odpowiednimi przepisami prawa; 

• udział w szkoleniach zapewnianych dla Pracowników sklepów przez Grupę; 

Nasze oczekiwania:  

• energia oraz chęć do pracy i nauki; 

• doświadczenie w pracy na stoisku mięso – wędliny będzie dużym atutem; 

• wiedza z zakresu produktów świeżych (właściwa ekspozycja w ladzie, asortyment, zasady i normy 

przechowywania); 

• gotowość do udziału w szkoleniu w sklepie modelowym – szkolenie trwa 2 tygodnie; na szkolenie są 

zapraszane osoby już zatrudnione i odbywa się w 100% na koszt Pracodawcy; 

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

• możliwości  podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez system szkoleń oferowanych dla naszych 

pracowników; 

• realne możliwości rozwoju w strukturach firmy; 

Zainteresowane osoby które, spełniaj ą wyżej wymienione oczekiwania, 
prosimy o przysyłanie  CV wraz z aktualnym zdjęciem na adres: 

 dcstarebabice@onet.pl  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. 


