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Робота в Словакії - TESCO

Компанія Tesco вийшла на словацький ринок в 1996 році. В даний час
функціонує більше 150 магазинів різних форматів - від магазинів Extra до
гіпермаркетів, супермаркетів, експрес точок, і цілих торгових центрів. На ряду
з цим, у Словаччині працюють два дистриб'юторських центру - в Бецкове і
Пряшеві, чотири бізнес-центру і 18 автозаправних станцій. На додаток до
численних торгових одиниць, компанія Tesco має власного мобільного
оператора, мережу магазинів оптики і аптек. Компанія Tesco Stores SR a.s. є
другим за величиною приватним роботодавцем у Словаччині - понад 10000
співробітників.
Основна філософія Tesco - надання клієнтам широкого та зручного сервісу.
Компанія Tesco є світовим лідером в області інновацій у сфері роздрібної
торгівлі. Інноваційні проекти компанії включають введення кас
самообслуговування, унікальну послугу "Теско - покупка продуктів вдома", а
також система вірних покупців Clubcard. Ми піонери в області екології. Як
приклад, наш перший низько енергетичний супермаркет в Райці.
Хоча Tesco є компанією з глобальними поглядами, ми завжди намагаємося
заохочувати і підтримати позитивні процеси навколо нас. У 2009 році був
створений Фонд Tesco, який реалізовує і підтримує соціальні та оздоровчі
проекти по всій республіці. Один з найвідоміших підтримуваних проектів - «Біг
для життя».
Приносити добро людям в тих районах, де ми працюємо - стало частиною
наших трьох основних амбіцій: створювати нові можливості для молодих
людей, пропаганда здорового способу життя, лідерство у скороченні харчових
відходів.
Вас зацікавила робота в Словаччині в компанії Tesco?
В логістичних центрах TESCO пропонуємо такі гарячі вакансії:
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Працівник складу (пікер) - Бецков [1]
Координатор в дистрибюційний склад - Бецков [2]
В торгівельних центрах (супермаркет) TESCO пропонуємо гарячі вакансії:

Подработка - доповнення товарів. БРАТИСЛАВА [3]
Категорія:

Працевлаштування в Словакії [4]

Посилання:
[1] https://robota-slovakia.com/uk/вакансії/працівник-складу-пікер-tesco-beckovробота-в-районі-нове-место-над-вагом
[2] https://robota-slovakia.com/uk/вакансії/координатора-tesco-beckov-робота-врайоні-нове-место-над-вагом
[3] https://robota-slovakia.com/uk/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D
1%81%D1%96%D1%97/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D
1%96%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D0%B0
[4] https://robota-slovakia.com/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D
0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1
%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1
%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97
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