
 

 

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego 

lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce 

działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na 

terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją 

Zatrudnienia nr 364. 

Obecnie dla Naszego Klienta – marki Huawei – poszukujemy odpowiednich Kandydatów na 
stanowisko: 

Promotor HUAWEI – 3 000 / 3 500zł "na rękę" ! – Wyszków 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

Wystarczy, że: 

 Szukasz pracy tylko na weekendy (praca 4 weekendy w miesiącu) lub na pełny etat od 
poniedziałku do niedzieli po 8h (40h/tydzień), 

 Lubisz kontakt z ludźmi i łatwo nawiązujesz nowe znajomości, 

 Interesujesz się telefonami, komputerami i innymi nowinkami technologicznymi i/lub masz 
doświadczenie w pracy w tym obszarze… 

SZYBKO WYŚLIJ NAM SWOJE CV, a na pewno do Ciebie zadzwonimy ! 

 

Do zadań Promotora należy: 

 Promowanie i sprzedaż tel. komórkowych tylko marki Huawei, 

 Informowanie klientów o funkcjonalności telefonów, 

 Prowadzenie prezentacji produktów, 

 Pełnienie roli ambasadora produktów dla Klientów oraz innych pracowników Salonu. 
 

 Co oferujemy: 

 Ciekawą i profesjonalną pracę dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek telefonów, 

 Pracę na weekendy (piątki g. 16-20, soboty 10-20, niedziele 12-20) lub w systemie 
zmianowym po 8h od poniedziałku do niedzieli (2xweekend/miesiąc), 

 Praca w Wyszkowie, 

 Umowę zlecenie, 

 Stawkę podstawową: pomiędzy 12-14 brutto/h a od STYCZNIA: 18,60 ZŁ brutto/h, 

 Atrakcyjny system premiowy: między 50 – 200 pln za każdy sprzedany telefon. 

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV ze wskazaniem numeru referencyjnego BD/Huawei/12 
na adres: barbara.domanska@adecco.com 
 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).  
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