
SKVĚLÁ LETNÍ BRIGÁDA
ZAJÍMAVÁ PRÁCE, DOBRÝ VÝDĚLEK A SPOUSTA ZÁBAVY

Prodejní  Výstava stanů a vybavení  do přírody je největší středoevropskou prodejní akcí zaměřenou na
vybavení do přírody. Probíhá na Výstavišti v Praze Letňanech od června do poloviny srpna. Lidé tu nakupují
převážně stany,  spacáky,  kempinkový nábytek,  karimatky,  outdoorové oblečení  a  obuv,  batohy,  tašky a
doplňky. Na ploše 10 000 m² se představí cca. 135 outdoorových značek z celého světa. Velkým lákadlem
pro  návštěvníky  je  nejširší  nabídka  outdoorového  zboží  na  českém  trhu  a  výhodné  ceny.  Více  na
www.vystavastanu.cz.

Pro období 18.5. - 19.8. hledáme cca. 70 lidí na pozice:

- Vedoucí prodejního stánku
- Prodavač/ka v prodejním stánku
- Pracovník odd. internetových objednávek a reklamací
- Pomocná síla (montáž a demontáž)

Náplň práce
- především prodej zboží - poradit, pomoci zákazníkovi vybrat s výběrem
- příjem a zpracování zboží - vybalit, oštítkovat, umístit na plochu/do skladu
- příjem zboží do systému, práce s počítačem

Školení zajistíme. Výhodou je znalost outdoorového zboží,  nebo vztah k turistice, lezení apod. V případě
Vedoucího také zkušenost s vedením týmu lidí  nebo organizační schopnosti a přirozený respekt.

Časové možnosti

Montáž probíhá v termínu 18.5. - 27.5., od 9 do 19 hodin
Výstava stanů probíhá v termínu 28.5. - 14.8.

Po, st, pá: 14:30 - 20.30 nebo 16 - 20.30
Út, čt: 10 - 20.30 nebo 16 - 20.30
So, ne: 9:30 – 20.30

Demontáž probíhá v termínu 15.8. - 19.8., od 9 do 19 hodin

Docházka dle vašich časových možností, průměrně 5 dní v týdnu. Upřednostňujeme brigádníky, kteří mohou
pracovat od května do srpna, ale není to podmínkou.
Odměňování

• Řadový brigádník, 85 - 95 Kč / hod.
• Vedoucí, 100 - 120 Kč / hod. 
• Každý den odměny pro nejlepší týmy.
• Soutěže o hodnotné ceny pro nejlepší týmy.
• Zaměstnanecká sleva na nákup zboží 20%.

V případě zájmu zašlete stručný životopis a informaci, proč máte zájem na Výstavě pracovat, příp. jaký máte
vztah k outdooru a vaše časové možnosti v období květen – srpen na adresu: vit.hruska@vystavastanu.cz
nebo volejte na telefonní číslo 775 158 962.


