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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Gdańsku informuje, iŜ w ramach systemu EURES 

poszukuje Sprzedawcy – zmiana nocna 

do pracy w Wielkiej Brytanii   

Pracodawca Tesco Stores LTD Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, UK, EN8 9SL 

Ilo ść miejsc  pracy: 300 

Opis pracy: Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie w szczególności za: wykładanie 
towarów na regały, zapewnienie klientom ciągłej dostępności asortymentu, rotację 
towarów, kontrolę dat przydatności, utrzymywanie regałów w czystości oraz pomoc 
klientom hipermarketów w odnajdowaniu poszukiwanych towarów. 

Wymagania:   

 -znajomość języka Komunikatywna znajomość języka angielskiego.  

 - wykształcenie Kierunkowe. 

 - doświadczenie Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. 

 - inne - min. 18 lat, 
- chęć zatrudnienia na okres co najmniej 1 roku, 
- obsługa klientów według wysokich standardów firmy TESCO, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- przyjazne usposobienie, 
- łatwość adaptacji w nowym środowisku. 

Warunki pracy:  

 -okres zatrudnienia Praca stała; cały etat; 36,5 godzin tygodniowo; 5 dni w tygodniu; zmiana nocna. 

 - rozpoczęcie pracy Od zaraz 

 -wynagrodzenie 1100 GPB brutto miesięcznie 

 -zakwaterowanie Pracodawca oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania. Proponuje trzy 
rozwiązania: 
- hotel przez pierwsze dwa tygodnie podczas których pracownicy poszukują 
mieszkania na własną rękę; 
- słuŜbowe, w pełni wyposaŜone mieszkanie dla 4 pracowników. Umowa jest 
podpisywana na 1 rok jeszcze przed wyjazdem z Polski; 
- własne zakwaterowanie. 

 -wyŜywienie Na koszt pracownika. 

 -podróŜ Pracodawca moŜe zorganizować podróŜ z Polski do Wielkiej Brytanii (na koszt 
pracowników). 

Dodatkowe informacje Osoby zainteresowane ofertą są proszone o przesłanie CV i krótkiego listu 
motywacyjnego na adres: pracauk@pl.tesco-europe.com lub za pośrednictwem 
strony internetowej www.tesco.pl/praca-UK 
Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami odbędą się 3 lipca w Słupsku i 4 lipca w 
Gdańsku 
Kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach rekrutacji w terminie 
późniejszym 

                                                                                                                                                                          

OFERTA WA śNA DO 30 CZERWCA 



 


