Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje kandydatów na stanowiska

KASJERÓW W AKWARIUM GDYŃSKIM MIR-PIB
(praca sezonowa w okresie kwiecień – wrzesień na ½ i ¾ etatu)
Wymagania:
 wykształcenie przynajmniej średnie (preferowane ekonomiczne lub handlowe),
 doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych,
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku z odpowiedzialnością materialną,
 umiejętności pracy z komputerem,
 znajomość języka angielskiego,
 dyspozycyjność,
 odpowiedzialność,
 komunikatywność i umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z klientami.
Mile widziane:
 doświadczenie w pracy z oprogramowaniem sprzedażowym
Opis stanowiska:
Do obowiązków kasjera będzie należało:
 prowadzenie kasy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, tj: obsługa klientów w zakresie sprzedaży biletów wstępu
oraz usług edukacyjnych, wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem kasy (raporty fiskalne, dzienne i miesięczne raporty kasowe), odprowadzanie pieniędzy
do banku oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji;
 obsługa punktu wypożyczania przewodników eGuide: obsługa klientów w zakresie wypożyczania zestawów
urządzeń oraz sprzedaży pamiątek, rejestracja opłat, wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie
dokumentacji związanej z funkcjonowaniem punktu (raporty fiskalne, dzienne i miesięczne raporty kasowe),
odprowadzanie pieniędzy do banku oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji, nadzór na powierzonym
sprzętem.
Oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną
 pracę w miłym zespole
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 CV
 list motywacyjny
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji
rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

(CV,

list

motywacyjny)

na

adres

e-mail

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U .2016 poz.922).
„Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez {MIR-PIB} moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

