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큰 상품 선택 Cavs, 브라운, 버크 아이즈, 플라이어 등. 클리블랜드와 오하이오를 테마로 한 의류와 선물도 제공됩니다. Apģērbu Beical · Obiekt Dávanu veikals mieści się w profesjonalnym butiku sportowym, który oferuje szeroki wybór ubrań, upominków i dekoracji wnętrz. Zespół, który wykonujemy: Indianie, Cavaliers, Browns, Buckeyes, Bobcats, CSU Vikings,
Flyers, Zippers, Golden Flash, Blue Stripes.Rally House, Rally House w Parmie, Ohio, 71 mil na południe od centrum Cleveland, znajduje się na północ od sklepów centrum handlowego Parma, Lasýt vairák 7891 W. To twój dom. Jest to dom rajdowy! Jesteśmy tacy jak Ty, szukamy oddanych i pełnych pasji członków zespołu, którzy są fanami i okazują swoją
miłość do miasta i sportów zespołowych, zapewniając doskonałą obsługę klienta i ducha zespołu. Rally House ma największy wybór oficjalnie licencjonowanych nagród NCAA, NFL, MLB, NHL, NBA i MLS. Nie wspominając już o lokalnych nowościach i lokalnie inspirowanych ubraniami! Kompleksowy sklep z najbardziej zróżnicowanym i dogłębnym wyborem
odzieży sportowej i prezentów. Nasze sklepy oferują zniżki, przyjazne warunki, elastyczne harmonogramy i wygodne zakupy, a nasi pracownicy pomogą Ci znaleźć idealny nowy przedmiot do reprezentowania Twojego zespołu! Chcemy być czymś więcej niż tylko kolejnym sklepem z odzieżą sportową i prezentami, a nasz zespół pomoże nam odejść od
konkurencji. Nie oferujemy tylko miejsc pracy. Oferujemy kariery - miejsca do rozwoju. Kluczem do stworzenia doświadczenia premium są nasi pracownicy. Pracownicy premium, którzy utrzymują lub przekraczają standardy doskonałości, pomagają ożywić swoje marki w sklepach i online z uwagą na swoich klientów. Podsumowanie lokalizacjiSprzedarze
wykonywują pomoc w podstawowych funkcjach operacyjnych i transakcyjnych, aby przygotować się do dnia gry w sklepie! Obowiązki: Współpraca z klientami w celu zwiększenia doświadczenia zakupowego i zaspokojenia potrzeb zakupowych, merchandising produktów do organizowania podłóg sprzedaży i utrzymania ich atrakcyjności oraz wsparcia kasy
fiskalnej. Sprzedawcy zajmują się również różnymi zadaniami operacyjnymi wyznaczonymi przez zespół zarządzający sklepem, takimi jak sprzątanie, standardy prezentacji wizualnej i towary składane. Przedstawiciele handlowi mody kierują kierowników sprzedaży lub sklepów do każdej firmy, która wymaga doświadczenia w zarządzaniu i/lub zatwierdzenia.
Najważniejsze priorytety klienta Dla operacji sprzedażowych i organizacji: możliwość organizowania i przenoszenia towarów, ustalanie priorytetów zadań i dotrzymywanie terminów: znajomość standardów i technologii wizualnych, umiejętność wdrażania i utrzymywania w granicach wytycznych dokładność: możliwość przetwarzania gotówki i dostarczania
zmian bez błędów. W razie potrzeby można przygotować depozyt. Przechwytywanie dokładnych informacji o wszystkich transakcjach, w tym podpisów. Adres i oryginalna komunikacja danych o paragonie: Skutecznie komunikuj się z klientami, członkami zarządu i elastycznością współpracowników sklepu: Elastyczność w harmonogramach w celu
zaspokojenia potrzeb preferowanych kwalifikacji biznesowych detalicznych odzieży powinny być oparte na sprzedaży, emanować wysoką energią, wychodząca osobowość ma doskonałe możliwości komunikacyjne i analityczne i może zostać poproszona o przewiezienie do 30 funtów. Przesuń do domu po wizycie w domu rajdowym Parma. Teraz, gdy jesteś
zaopatrzony w swoje ulubione cleveland pro i zespołów uczelni, zabawa zaczyna! Kup indyjskie mundury, czapki baseballowe Cleveland i wszystkie indyjskie narzędzia do klapy bagażnika. Wiem, że mam na sobie wszystkie najlepsze marki domu rajdowego Parma: Nike, Adidas, Majestic, New Era, marki retro, '47 marek. Reprezentuje takich bohaterów jak
Andrew Miller, Jason Kipnis i Francisco Lindor. Sklep Cleveland Indians wystrój domu, aby dopasować jaskinie wentylatora i mundury w domu. Kiedy jesteś w mieście, odwiedzając jedno z najlepszych miast w Ameryce, zatrzymaj się przy Rally House, aby znaleźć idealną pamiątkę! Przyjaciele i rodzina są zazdrośni o wakacje, ale nie będą tak
zdenerwowani, gdy przywożą prezenty. Spraw, abyśmy w drodze z miasta zatrzymali nas sklep z pamiątkami. Zabierz przygodę z powrotem, robiąc zakupy na pamiątki i pamiątki z Cleveland w Rally House! Kup bilety! Śledź nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie i bądź na bieżąco z prezentami, ekskluzywnymi kuponami i nie tylko! Więcej!
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