
 

Запрошує на роботу: 

Сомельє  

Вимоги: 

 Досвід роботи та наявність профільного сертифікату (бажано, але не 

обов'язково). 

 Привітність та клієнтоорієнтованість, готовність до навчання. 

 Володіння технікою продажів і навичками обслуговування гостей. 

 Знання продукту (сорти вин, властивості, з чим вживаються, країни і регіони 

зростання, купажування вин і міцних напоїв). 

 Знання в області технології виробництва, зберігання і реалізації алкогольних 

напоїв. 

Обов’язки: 

 Забезпечувати обслуговування гостей на високому рівні; 

 Консультувати при виборі товару; 

 Організовувати та контролювати проведення передпродажної підготовки 

товару; 

 Готувати та проводити дегустації і майстер-класи; 

 Відстежувати терміни реалізації. 

Роботодавець гарантує: 

 Високу і стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування; 

 Отримання знань від досвідчених професіоналів 

 Можливість професійного та карєрногозростання зростання 

 Допомогу з житлом. 

Контакт: Марина. Телефон 099-924-92-33 

 

Вантажника  

Опис вакансії: -Повна зайнятість.  

Обов’язки:  

Своєчасно розвантажувати товар;  

Розміщувати товар на складі;  

Здійснювати подачу товару в торговий зал. 

Роботодавець гарантує: -Офіційне працевлаштування; 

-Високу і стабільну заробітну плату;  

- Перспективу кар’єрного зростання;  

 - Дружню атмосферу.  

Касира торговельного залу  

Опис вакансії: -Заробітна плата 10 000 грн. 

- Повна зайнятість. 

Вимоги: 



- комунікабельність, привітність; 

- відповідальність. 

Обов’язки:  

Обслуговувати гостей згідно стандартів компанії;  

Дотримуватися касової дисципліни;  

Інформувати гостей про програму лояльності та акції; 

Викладати товар згідно з планограмою. 

 

Продавець продовольчих товарів 

Опис вакансії: -Заробітна плата 10 000 грн. 

- Повна зайнятість. 

Обов’язки:  

 Контролювати якість та терміни придатності товару; 

 Консультувати та обслуговувати гостей в магазині; 

 Працювати з товаром (викладка та фасування товару, розміщення цінників). 

Роботодавець гарантує: Офіційне працевлаштування; 

-Високу і стабільну заробітну плату;  

- Отримання знань від досвідчених професіоналів 

- Перспективу кар’єрного зростання;  

Завідувач відділу  

Вимоги: 

 Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року 

 Вища, незакінчена вища освіта (торговельна, економічна, менеджмент) 

 Висока ефективність, багатозадачність, готовність до навчання 

 Впевнений користувач ПК 

 Вміння працювати на результат та у команді 

Обов’язки: 

 Забезпечувати обслуговування гостей на високому рівні; 

 Формувати замовлення товару; 

 Брати участь в прийомі товару; 

 Контролювати наявність необхідної кількості витратного матеріалу; 

 Контролювати роботу персоналу; 

Контакт: Катерина. Телефон 099-923-68-36 

Адреса: селище Гостомель, вул. Гостомельське, шосе, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Продавець пекарні (селище Гостомель,  вул. Садова 2) 

 Контролювати якість та терміни придатності товару 

 Консультувати та обслуговувати гостей в магазині 

 Працювати з товаром (викладка та фасування товару, розміщення 

цінників) 

 Випікання 

Заробітна плата 9 000 грн. 

Адрес: Гостомель, Контакт Катерина  

Телефон  099-973-62-42 

 
селище Гостомель, вулиця Рекунова 1 

Запрошує на роботу:  

Касира  

Опис вакансії: 

Заробітна плата 10 000 грн., повна зайнятість. 

Вимоги: 

- комунікабельність, привітність; 

- відповідальність. 

Обов’язки:  

Обслуговувати гостей згідно стандартів компанії;  

Дотримуватися касової дисципліни;  

Інформувати гостей про програму лояльності та акції; 

Викладати товар згідно з планограмою. 

 

Продавця  

Опис вакансії:- Заробітна плата 10 000 грн., повна зайнятість. 

Обов’язки: 

 Контролювати якість та терміни придатності товару; 

 Консультувати та обслуговувати гостей в магазині; 

 Працювати з товаром (викладка та фасування товару, розміщення цінників). 

Роботодавець гарантує: 

 Офіційне працевлаштування; високу і стабільну заробітну плату; 

 Отримання знань від досвідчених професіоналів,  

 Перспективу кар’єрного зростання; Допомогу з житлом. 

Контакт: Ірина, телефон 0999238072. Адреса: селище Гостомель, вулиця 

Рекунова 1 
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