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MISJA  - GRUPA KAPITAŁOWA SPECJAŁ OFERUJE USŁUGI I DOSTARCZA 

PRODUKTY W OPARCIU O NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI. 

 

WIZJA - GŁÓWNYM CELEM GRUPY KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ JEST 

OSIĄGNIĘCIE POZYCJI LIDERA W BRANŻACH, W KTÓRYCH DZIAŁA. 
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ZESTAWIENIE WYDANYCH NOWYCH PROCEDUR 

  

1. K02-I09 wer.04 Instrukcja przygotowywania i rozliczenia danych miesięcznych  

w kalkulatorze dla kierowników Agencji Ochrony GK SPECJAŁ 

Zastępuje wer.03 w/w instrukcji. 

Opis zmian: W części B zaktualizowano sposób wypełniania kalkulatora przez KGU oraz       

załączniki: nr 1 - Szablon wyniku finansowego, nr 2 - harmonogram rozliczania KGU 

 

2. K04-I65 wer.01 – Instrukcja dotycząca oznakowania towarów na stoisku owocowo-warzywnym 

oraz postępowania pracowników w Sklepach Własnych (drukowanie i układanie etykiet 

cenowych). Nowa instrukcja. 
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CZYM JEST SLIM VAT? 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło pakiet przepisów zwany SLIM VAT  

zmieniających dotychczasowe zasady rozliczania podatku VAT. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021r. : 

1. Ujmowanie korekt zmniejszających. 

Z przepisu wynika, że wystawca faktury ma prawo skorygować podatek w rozliczeniu za okres w 

którym wystawiona była faktura korygująca „pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika 

dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia 

podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze 

korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją”. 

Zatem zniesiony zostanie formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej 

przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, na rzecz posługiwania dodatkową dokumentacją.  

Przy założeniu odejścia od wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących, 

zasadnicze znaczenie zyskują inne dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania, 

przykładowo: umowy, aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty itp., które 

potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe zmienione warunki transakcji (...)".  

W związku z tym w GK SPECJAŁ zapadła decyzja o wyborze stosowania przepisów przejściowych /do 

końca 2021roku/, pozwalających rozliczać się według starych zasad. 

Przepisy przejściowe - możliwość stosowania przepisów dotychczasowych – warunek - strony muszą 

zawrzeć, przed wystawieniem pierwszej korekty, uzgodnienie/ porozumienie, że w 2021 roku 

stosować będą dotychczasowe rozwiązania.  

Przy takim rozwiązaniu, nie zmieniamy procedur, obiegu dokumentów, ustalonych schematów  

i rozwiązań dotyczących fakturowania i kompletowania dokumentacji potwierdzającej dane  

z korekty. Do rozliczenia VAT-u, tak jak do tej pory, liczy się podpisana i opatrzona datą korekta. 

Możliwość rozliczeń wg. „starych zasad” mamy do końca roku, więc w drugiej połowie roku będzie 

musiała nastąpić w GK weryfikacja umów, porozumień – dotyczących udzielania rabatów czy 

posiadanej, dodatkowej dokumentacji BOK dotyczącej zwrotów, pomyłek itp.  

2. Pozostałe uproszenia dotyczą m.in.: 

• wydłużenia terminu na odliczenie VAT bez konieczności dokonywania korekty deklaracji  

z 2 następnych okresów rozliczeniowych do 3 dla podatników rozliczających się miesięcznie;  

•  zwiększenia limitu z 10 zł do 20 zł dla nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości. 
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10 000 SKLEPÓW W SIECIACH FRANCZYZOWYCH SPECJAŁ 

 

W sobotę 8 maja w Górnie na Podkarpaciu  

w formule Market Plus ruszył 10 000 sklep sieci 

franczyzowych prowadzonych przez spółki GK 

Specjał (Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal). Placówka 

funkcjonuje w ramach sieci Nasz Sklep pod 

szyldem Premium Market Plus. 

Właścicielem sklepu i franczyzobiorcą są Zakłady 

Mięsne Smak Górno. Atutem nowej placówki 

będzie patronackie stoisko mięsno-wędliniarskie.  

Tomasz Lis, dyrektor handlowy zakładów 

podkreśla, że o decyzji skorzystania z oferty sieci 

Nasz Sklep zadecydowało kilka czynników. Firma 

mięsna współpracuje ze Specjałem od 30 lat, czyli prawie od początku istnienia obu przedsiębiorstw, 

które zawsze wspierały się w swojej działalności. Obie mają także w pełni polski charakter, co dla 

właścicieli jest niezwykle istotnym aspektem ich funkcjonowania oraz zlokalizowane są w samym 

centrum Podkarpacia. - To nasz jedyny w tej chwili sklep własny, w którym oferujemy nasze produkty. 

Stoisko mięsno-wędliniarskie będzie oczywiście zaopatrywane przez nasz zakład, chociaż oferta 

zostanie rzecz jasna uzupełniona o produkty, których sami nie wytwarzamy, jak na przykład 

wołowina, czy mięso drobiowe. Jest nam szalenie miło i chcielibyśmy podziękować firmie Specjał za 

gotowość współpracy w ramach formatu Market Plus, tym bardziej, iż nasz sklep stał się dla Specjału 

jubileuszową, dziesięciotysięczną placówką franczyzową ogólnopolskiego dystrybutora firmy 

Specjał – podkreśla Tomasz Lis. Zauważa jednocześnie, że dalsze decyzje dotyczące ewentualnego 

rozwoju w ramach franczyzy sieci własnych sklepów będą podejmowane w ciągu kilku miesięcy  

w zależności od wyników uzyskiwanych przez właśnie uruchomioną placówkę. 

Sklep w Górnie liczy około 320 m kw. sali sprzedaży i oferuje ponad 8 tysięcy produktów spożywczych 

oraz podstawowy asortyment produktów przemysłowych. W sklepie znalazło zatrudnienie 10 osób, 

zaś klienci mogą skorzystać z trzech stanowisk kasowych oraz wygodnego parkingu na ponad 20 

samochodów.  

Janusz Dąbek, dyrektor operacyjny ds. franczyzy, 

odpowiedzialny za rozwój formatu Market Plus we 

wszystkich spółkach franczyzowych GK Specjał 

podkreśla, że oferta asortymentowa sklepu w Górnie 

będzie rosła do nawet 10 tysięcy pozycji, gdyż takie 

założenia przyświecają temu formatowi sklepów.  

- Oczywiście najistotniejszym wyznacznikiem jakości tej 

placówki handlowej ma być oferta produktów 

świeżych. Tylko mięso i wędliny, warzywa i owoce oraz 

wyroby piekarnicze są reprezentowane przez około 

600 pozycji, a jeśli dodać do tego bogaty wybór 

nabiału to można oceniać wielkość tej oferty nawet 

na ponad 1000 pozycji – informuje Janusz Dąbek. 

Dodaje przy tym, że format Market Plus cieszy się coraz większym zainteresowaniem detalistów.  
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Sklep w Górnie jest ósmą placówką franczyzową w tym formacie, chociaż działa w nim już ponad 30 

sklepów własnych Specjału. 

Zdaniem Krzysztofa Tokarza, prezesa Specjału, fakt uruchomienia dziesięciotysięcznej już placówki 

franczyzowej w sieciach Specjału świadczy o tym, że rozwój tych sieci przebiega w sposób 

wyprzedzający wcześniejsze ustalenia. - Szczególnie mnie cieszy, że właśnie sklep w formule Market 

Plus stał się naszą jubileuszową placówką. Planujemy przyłączać do naszych sieci około 1500 sklepów 

rocznie i wszystko wskazuje na to, że plan ten nie jest zagrożony, a wręcz przeciwnie. Formuła Market 

Plus będzie co prawda stanowiła niewielki procent przystępujących do sieci sklepów, bowiem tak od 

placówki, jak i jej właściciela wymaga się spełnienia określonych standardów jakościowych, jednak 

rosnąca ilość tych sklepów dowodzi, że rynek, po okresie pewnej wstrzemięźliwości, pozytywnie 

zareagował na naszą ofertę – ocenia Krzysztof Tokarz. 

Natomiast Jan Sałata, dyrektor generalny sieci 

Nasz Sklep zauważa, że sieci udaje się niekiedy 

przyłączać miesięcznie, jak w kwietniu,  nawet 

100 nowych placówek handlowych. Dzięki temu 

w miesiącu tym sieć liczyła już  4 530 sklepów.   

- W formule Market Plus jest ich co prawda 

zaledwie sześć, trudno się jednak temu dziwić 

biorąc pod uwagę wymagania, jakie musi 

spełniać placówka handlowa tego typu, od 

powierzchni handlowej jaką dysponuje, czyli 

minimum 150 mkw. poczynając, zaś na 

wymogach jakościowych i organizacyjnych 

kończąc. Mimo to uważam, że formuła Market 

Plus ma przed sobą ogromną przyszłość, o czym może świadczyć rosnąca liczba zainteresowanych 

detalistów – podsumowuje dyrektor Sałata. 
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POLECAMY KANAŁ GK SPECJAL NA YOUTUBE 

 
Ponadto polecamy nasz kanał na YouTube, gdzie dostępne są filmy. 
 
Wszystkie firmy dostępne są na kanale GK Specjał YouTube: 

 

 

   
 

 

 

Kod QR bezpośrednie przekierowanie na kanał z filmami, poniżej dodatkowo linki do filmów. 
 

 

 

CEZAL: https://www.youtube.com/watch?v=pY62j7q_G8M 

SPECJAŁ HURT: https://www.youtube.com/watch?v=R4-CsOzNr8A 

GK SPECJAŁ: https://www.youtube.com/watch?v=zX2Zhig2RxA 

LIVIO: https://www.youtube.com/watch?v=b4c_C3qjYog 

ARMA: https://www.youtube.com/watch?v=h0CwdMVzXiA  

RABAT DETAL: https://www.youtube.com/watch?v=7dye33skzGU  

SPECJAŁ OCHRONA: https://www.youtube.com/watch?v=KvaQy3SsJp8  

SKLEPY WŁASNE: https://www.youtube.com/watch?v=RL6iUzeUToI  

NASZ SKLEP: https://www.youtube.com/watch?v=zY3NsmlIw9s  
FUNKDACJA SPECJAŁ: https://www.youtube.com/watch?v=hnvHLGy3GQ8  

 

 

PREZENTACJA GK SPECJAŁ 
 
 

Przypominamy, że aktualna prezentacja GK SPECJAŁ dostępna jest pod poniższym linkiem 

https://www.specjal.com.pl/biuro-prasowe/materialy-firmy/.  

 

Filmy korporacyjne podlinkowane są do Youtube, także slajd działa jeśli mają Państwo dostęp do 

internetu, proszę mieć to na uwadze. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pY62j7q_G8M
https://www.youtube.com/watch?v=R4-CsOzNr8A
https://www.youtube.com/watch?v=zX2Zhig2RxA
https://www.youtube.com/watch?v=b4c_C3qjYog
https://www.youtube.com/watch?v=h0CwdMVzXiA
https://www.youtube.com/watch?v=7dye33skzGU
https://www.youtube.com/watch?v=KvaQy3SsJp8
https://www.youtube.com/watch?v=RL6iUzeUToI
https://www.youtube.com/watch?v=zY3NsmlIw9s
https://www.youtube.com/watch?v=hnvHLGy3GQ8
https://www.specjal.com.pl/biuro-prasowe/materialy-firmy/
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NOWY SKLEP INTERNETOWY CEZAL24.PL 
 

Wspólnie z firmą Testin realizujemy projekt nowego 

sklepu internetowego Cezal24.pl.  

Obecnie pracujemy nad koncepcją graficzną 

poszczególnych podstron. Przekazaliśmy zdjęcia, 

firmy, logotypy potrzebne do opracowania projektu.  

 

Wykonaliśmy: 

✓ Analizę kategorii, z uwzględnieniem cen  

i potencjału sprzedażowego poszczególnego asortymentu 

✓ Opracowanie zawartości: podstrony wraz z konkretnymi funkcjonalnościami  

✓ Przygotowanie projektu graficznego sklepu – jesteśmy na etapie pracy nad projektem, 

wdrażamy zmiany, zbliżamy się do finalizacji projektu 

Następnie: Implementowanie funkcjonalności i konkretnych mechanizmów na stronie. Przenoszenie 

treści, programowanie.  

 

SPECJAŁ NA FACEBOOK- U 

Zapraszamy wszystkich pracowników 

GK Specjał posiadających swój profil 

na portalu społecznościowym 

Facebook do polubienia profilu 

firmowego GK Specjał na Facebooku. 

Znajdziecie tam Państwo informacje  

o aktualnych wydarzeniach z życia 

firmy. Dzięki temu będziecie na bieżąco 

wiedzieć, co ciekawego dzieje się  

w naszej firmie. Zachęcamy także do 

aktywnego komentowania postów  

i udostępniania ich, dzięki temu zasięg 

naszych postów będzie znacznie 

większy i będziemy mogli dotrzeć do 

szerszego grona odbiorców, na czym 

nam bardzo zależy. 

 

Poniżej link do naszego profilu firmowego: 

 

https://www.facebook.com/firmaspecjal 

 
 

 

https://www.facebook.com/firmaspecja
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PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI SPECJAŁ 
 

Fundacja Specjał od 2018 roku wspiera uzdolnione 

dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin.  

W ostatnim czasie, w ramach Programu 

Stypendialnego, Fundacja wsparła swojego 

podopiecznego poprzez zakup wyprawki szkolnej, 

która składała się z materiałów niezbędnych do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Program 

stypendialny zakłada 

przede wszystkim 

docenienie potencjału 

uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych, we wszystkich 

obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez niwelowanie powstałych barier takich jak: trudna sytuacja 

materialna rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej 

i niepełnosprawność. 

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. Wsparcie stypendialne odbywa się w formie 

finansowej i rzeczowej, zróżnicowane dla każdego poziomu 

edukacyjnego.  Wszystkich Państwa zachęcamy do składania 

wniosków o przyznanie stypendium. 

Zasady poprawnego przygotowania wniosków określa REGULAMIN 

PROGRAMU STYPENDIALNEGO FUNDACJI SPECJAŁ. Wnioski wraz  

z wymaganymi dokumentami należy składać pisemnie na adres: 

Fundacja Specjał ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów z dopiskiem 

„Program Stypendialny”.  

Informacje, o terminie składania wniosków o udzielenie stypendium w danym roku Fundacja Specjał 

zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

 

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI DLA ANTOSIA 

Antoś urodził się jako wcześniak w 23 tygodniu ciąży. Przez prawie 7 miesięcy przebywał w szpitalu, 

gdzie personel medyczny walczył o jego życie. Obecnie jest pod opieką wielu specjalistów.  

W związku z tym rozpoczynamy akcję zbierania plastikowych nakrętek, a pieniądze uzyskane ze 

sprzedaży przekażemy na kosztowne leczenie bardzo chorego Antosia. 

Zbieramy nakrętki plastikowe po:  

• napojach do picia,  

• chemii gospodarczej (szampony, dezodoranty itp.),  

• nakrętki po kawie.  

Pomóżmy! Wystarczy tak niewiele 
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PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% 

 

Z całego serca w imieniu Fundacji Specjał i jej podopiecznych dziękujemy wszystkim darczyńcom, 

którzy przekazali Fundacji 1% podatku za rok 2020, wypełniając roczne rozliczenie PIT. Mamy nadzieję, 

iż dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli pomóc większej ilości chorych dzieci. Dołożymy wszelkich 

starań, aby ofiarowane przez Państwo środki zostały wykorzystane wyłącznie z korzyścią dla 

potrzebujących wsparcia dzieci.  

Pragniemy, aby Fundacja Specjał mogła odpowiedzieć na każdą prośbę o wsparcie, ale do tego 

potrzebujemy środków finansowych. Dlatego bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc  

i prosimy o dalsze wsparcie. 

Zarząd Fundacji Specjał 
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DZIAŁ PERSONALNY PRZYPOMINA 

Norma czasu pracy w  czerwcu  2021 r. wynosi  20 dni  ( 160 godz.). 

 

Normy czasu pracy  II kw.  2021 r.  

 

M-c   Liczba godzin pracy  Liczba dni pracy 

IV  168 21 

V  160 20 

VI*  160 20 

 

*Dzień   04-06-2021 r.  został ustalony,  jako dodatkowy dzień wolny 

od pracy za święto,  które  przypada w sobotę  01-05-2021  r.   

Pracownikom, którzy na polecenie pracodawcy wykonywać będą pracę w dniu dla nich 

dodatkowo wolnym od pracy , o którym mowa powyżej, przysługuje w zamian dzień wolny w innym 

terminie tj. w okresie rozliczeniowym 3 miesięcy. 
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Poznajemy Excel 

Często przy prowadzeniu szkoleń z Excela, wśród pracowników pojawia się prośba  

o omówienie funkcji „Wyszukaj.pionowo”, dlatego korzystając z okazji chciałbym na łamach 

biuletynu, zamieścić małą ściągawkę jak używać tej funkcji. Być może ten artykuł zapoczątkuje kącik 

z poradami jakich potrzebujcie. 

W naszym przykładzie chcemy wyszukać ceny produktów i wpisać je w odpowiednie miejsce. 

Żeby to zrobić musimy posiadać dwa arkusze: 

• Jeden to taki gdzie chcemy umieścić te dane,  

• A drugi to baza, skąd pobierzemy szukane ceny.  

Kiedy już to mamy musimy wpisać funkcję wyszukaj.pionowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W komórce gdzie chcemy poprzez funkcję wyszukaj.pionowo umieścić szukaną cenę wpisujemy  

=wyszukaj z listy wybieramy WYSZUKAJ.PIONOWO i dwukrotnie klikamy myszką. Następnie 

klikamy fx.  
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Pojawia nam się okno z argumentami funkcji: 

 

 

Po kolei uzupełniamy wszystkie cztery argumenty: 

Szukana wartość to nazwa produktu którego ceny szukamy (w naszym przypadku jest to B3) 
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Tabela tablica to miejsce skąd pobieramy dane. Zaznaczamy obydwie kolumny B:C (jako pierwszą 

zaznaczamy kolumnę z nazwą produktów). 

 

 

 

Nr indeksu kolumny – to numer kolumny (1,2,3,4…) z jakiej chcemy przenieść dane. W naszym 

przypadku pobraliśmy dwie kolumny (Tabela_tablica), a dane które nas interesują znajdują się w tej 

drugiej kolumnie (cena), zatem wpisujemy liczbę 2. 
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Przeszukiwany zakres – tutaj zawsze wpisujemy 0! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli wszystko wpisaliśmy zatwierdzamy poprzez naciśnięcie OK. 

Jeżeli pojawił nam się wynik, oznacza to, że wszystko dobrze zrobiliśmy, więc przeciągamy funkcję 

dla pozostałych produktów. 

 

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt ze mną: @: michal.kanios@specjal.com.pl 

mailto:michal.kanios@specjal.com.pl


 

str. 16 
 

 

WEWENĘTRZY EMPLOYER BRANDING – WSZYSTKO, CO TRZEBA O NIM 

WIEDZIEĆ 

 

Skuteczne pozyskanie lojalnego pracownika 

można nazwać połową HR-owego sukcesu. 

Drugą połową jest jego utrzymanie w firmie – 

i wykreowanie jej pozytywnego wizerunku 

w jego oczach. W taki sposób, by w rozmowie 

ze znajomymi czy współpracownikami sam 

chętnie informował, że X to naprawdę dobry 

pracodawca. O tym, jak tego dokonać, 

opowiada wewnętrzny employer branding. 

Czym jest employer branding? 

Samo pojęcie employer brandingu oznacza z 

angielskiego „budowanie marki 

pracodawcy”. Jest więc bardzo szerokim zakresem różnego rodzaju działań, które łączy jedno: 

sprawienie, by firma była postrzegana przez różne osoby jak najlepiej. Szczególnie istotne jest tutaj 

słowo „pracodawca”. Marka odnosi się bowiem do firmy nie w znaczeniu typowo marketingowym, 

a więc jej budowanie nie dotyczy klientów. Employer branding odnosi się działań, które mają 

wpływać na pozytywne postrzeganie marki przez potencjalnych i obecnych pracowników. Jego 

zadaniem jest uczynić firmę „dobrym graczem” na rynku pracy, ujmując kolokwialnie. Ma stać się 

pożądanym pracodawcą; takim, do którego pracownicy przychodzą celowo, a nie pod wpływem 

przypadkowego znalezienia ogłoszenia na portalu, i z którym chętnie zostają. 

Czym różni się wewnętrzny employer branding od zewnętrznego? 

Warto mieć na uwadze, że employer branding dzieli się na dwie główne kategorie: wewnętrzny 

i zewnętrzny. Ten pierwszy skierowany jest do osób obecnie zatrudnionych w firmie. Do jego 

głównych zadań należy: 

• zmniejszenie poziomu rotacji w firmie, 

• zwiększenie liczby nowych pracowników będących osobami z polecenia, 

• podniesienie poziomu satysfakcji pracowników, 

• utrzymanie lojalnych, dobrych pracowników, 

• zwiększenie liczby klientów czy kontrahentów na skutek naturalnych poleceń zadowolonych, 

przywiązanych do marki pracowników. 

Employer branding wewnętrzny jest więc przede wszystkim grupą działań mających na celu 

sprawienie, by pracownik czuł się w firmie naprawdę dobrze, a tym samym wykonywał swoje 

obowiązki z zaangażowaniem i motywacją. Staje się przy tym pośrednią metodą na pozyskanie 

nowych osób powiązanych z marką; czy to zainteresowanych współpracą, czy zatrudnieniem, czy 

korzystaniem z jej usług. 

 

https://www.elevatosoftware.com/blog/wewnetrzny-employer-branding/
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Z kolei zewnętrzny employer branding to wizerunek firmy i jego budowanie w oczach osób jeszcze 

niezwiązanych z danym pracodawcą. Dotyczy to przede wszystkim kandydatów aktywnie szukający 

zatrudnienia. W jego przypadku głównym celem jest podniesienie rozpoznawalności marki 

i stworzenie jej pozytywnego obrazu: wspomnianego wcześniej pożądanego pracodawcy.  

Jakie są najskuteczniejsze przykłady wewnętrznego employer brandingu? 

Metod i strategii budowania wizerunku marki pracodawcy może być tyle, ile firm na rynku. Warto 

wyróżnić z ich grona te najbardziej skuteczne, stające się wręcz wewnętrznymi trendami HR-owymi. 

Wobec tego – które działania warto podejmować? Co rzeczywiście może przełożyć się na 

zwiększenie zadowolenia pracowników? 

Świadczenia socjalne i dodatkowe 

Szeroko pojęte świadczenia to między innymi tak zwane wczasy pod gruszą, finansowe dodatki 

świąteczne, paczki świąteczne, dobra opieka medyczna w prywatnej klinice, możliwość zawarcia 

grupowego ubezpieczenia na życie czy nawet uzyskania opłacalnej pożyczki od pracodawcy. 

To także karty typu MultiSport, zniżki pracownicze na konkretne usługi, „owocowe czwartki”. 

Co istotne, oferta benefitowa powinna zostać dostosowana do potrzeb pracowników. Prowadzenie 

badań potrzeb pracowniczych jest absolutną podstawą wewnętrznego employer brandingu. Nawet 

najszersza oferta świadczeniowa, gdy nie trafia w rzeczywiste zainteresowania i potrzeby osób 

zatrudnionych, nie może być skuteczną metodą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

Przeciwnie! Źle dobrana oferta benefitowa przyniesienie efekty odwrotny do zamierzonego. 

Pracownicy mogą mieć poczucie „mydlenia im oczu”, próby zamknięcia ust tym, którzy pytają 

o podwyżkę, np. darmowymi jabłkami. 

System motywacyjny dostosowany do realnych potrzeb osób zatrudnionych 

I tutaj, jak wyżej – na samym początku należy określić, czego rzeczywiście potrzebują pracownicy 

organizacji. Skuteczna komunikacja wewnętrzna jest niezwykle istotna  

w employer brandingu – szczególnie w przypadku systemów motywacyjnych. Słuchanie osób 

zatrudnionych staje się więc podstawą. Część z nich może potrzebować przede wszystkim dostępu 

do cyklicznych konkursów, które urozmaicą codzienne obowiązki i dadzą możliwość wygrania 

ekscytującej nagrody lub pozyskania dodatkowych środków finansowych. Inne osoby będzie 

motywować do pracy przede wszystkim czytelny system premiowy, a jeszcze inne – możliwość 

wyjazdów służbowych i integracyjnych. 

Bezproblemowa, łatwa komunikacja wewnętrzna w firmie 

Komunikacja w firmie jest niezwykle istotna. Należy mieć jednak na uwadze, że ta powinna być 

przede wszystkim łatwa i prostolinijna. Połową sukcesu staje się stworzenie przyjaznej, koleżeńskiej 

atmosfery: przejście z pracownikami na „ty”, praca w systemie open space. Drugą połową, być 

może jeszcze ważniejszą, jest usunięcie wszystkich przeszkód, które stoją na drodze do nawiązania 

skutecznego kontaktu z pracownikiem. Przykładowe wystąpienie z wnioskiem urlopowym nie 

powinno oznaczać konieczności wysłania kilku maili do różnych działów, zastanawiania się, kto jest 

aktualnym kadrowym – i tak dalej. Budowanie skutecznej komunikacji wewnętrznej w employer 

brandingu to więc między innymi ograniczenie biurokracji do zera, maksymalne usprawnienie  

i uproszczenie wszelkich procesów HR-owych.  
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Angażowanie pracowników w zadania mające realny wpływ na rozwój firmy 

W każdej marce można bez wątpienia znaleźć co najmniej kilka elementów do rozwoju. Danie 

osobom zatrudnionym możliwości zgłaszania zauważonego marnotrawienia czasu  

w swoich codziennych zadaniach i tych elementów działania firmy, które wydają im się 

nieskuteczne, można nazwać systemem win-win. Pracownik staje się jej ważnym elementem, 

mającym realny wpływ na rozwój organizacji, a przedsiębiorstwo – dzięki zauważonym Kaizenom – 

pracuje jeszcze efektywniej. 

Wprowadzenie programu poleceń pracowniczych 

Liczy się nie tylko jego wprowadzenie, ale przede wszystkim – wprowadzenie go na czytelnych, 

prostych zasadach. Częstym problemem jest pominięcie którejś z rekomendacji, co automatycznie 

przekłada się na spadek motywacji pracownika, który zaoferował swoją pomoc w znalezieniu 

kolejnej dobrze pracującej osoby 

Jakie są kluczowe obszary w wewnętrznym employer brandingu? 

Gdybyśmy mieli wskazać najistotniejszy, bez wątpienia byłaby nim wspomniana już wcześniej, 

szeroko pojęta komunikacja w firmie. Czy to uproszczenie ścieżki kontaktu  

w sprawach kadrowych, czy zadbanie o pozytywną, przyjazną atmosferę, czy zwyczajne zapytanie 

pracownika od czasu do czasu o to, jak się czuje, ma ogromny wpływ na poziom przywiązania osób 

zatrudnionych do marki. To także regularne badanie potrzeb pracowników – i cykliczny feedback 

dotyczący ich pracy, niebędący wyłącznie oceną okresową. 

Wszelkie działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy stają się kluczowym 

elementem rozwoju organizacji – i jej wyróżnienia na rynku pracy. Bez wątpienia warto podejść do 

nich ze szczególną uwagą, rozpoczynając od zweryfikowania, co dla osób zatrudnionych jest 

najważniejsze w podejmowanej współpracy. 
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GK SPECJAŁ NA LINKEDIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy czytelnicy Biuletynu, zachęcamy gorąco do dołączenia do Naszego profilu firmowego 

na portalu LinkedIn. Chcielibyśmy, stworzyć dużą społeczność GK Specjał. Na łamach profilu ukazują 

się aktualności związane z Naszą Organizacją, ciekawostki z dziedziny HR, FMCG, biznesu oraz innych 

obszarów. 

Nie czekajcie i już dziś dołączajcie, mile widziana aktywność w postaci komentarzy, 

udostępnień oraz poleceń. 

Poniżej link do profilu:  

https://www.linkedin.com/company/grupa-kapita%C5%82owa-specja%C5%82/ 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/grupa-kapita%C5%82owa-specja%C5%82/
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1. Uniwersytet Przedsiębiorczości 

 
Nowe szkolenie dla franczyzy! 

 

Artykuły sypkie i zbożowe należą do koszyka „dóbr podstawowych”, dlatego nie powinno ich zabraknąć w żadnym sklepie spożywczym. Co 

wchodzi w skład tej kategorii produktów? Jaki wpływ na zdrowie mają produkty sypkie i zbożowe? Co wpływa na sprzedaż i jak powinna 

wyglądać ekspozycja? Dowiesz się tego zaliczając nasze szkolenie, a do tego zdobędziesz 4000 pkt w ramach systemu motywacyjnego 

Uniwersytetu Przedsiębiorczości. 

 

Nowy projekt „Poznaj naszych producentów” 

 

Rozwijamy się dla Was, dlatego zaprosiliśmy producentów do współpracy w nowym projekcie, w którym będą mogli podzielić się z Wami 

swoją wiedzą i doświadczeniem w sprzedaży. Już wkrótce na platformie Uniwersytetu Przedsiębiorczości pojawią się  nowe, interesujące 

szkolenia, prezentujące marki naszych Partnerów. Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie Uniwersytetu Przedsiębiorczości, zaloguj się 

już dziś na stronie http://upspecjal.pl/ lub skontaktuj się z nami na adres: kontakt@upspecjal.pl lub telefon: 602 367 920 w celu uzyskania 

pomocy. 

 

Jakie korzyści płyną ze szkoleń e-learningowych? 
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Smartfony w najlepszych cenach, także na e-Raty 

Zobacz na: 

www.sklep.specjalfinanse.pl 

Zapraszamy 

Specjał Finanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożyczka i konsolidacja najlepsze oferty MAJA 2021 

 

 

 

file:///C:/Users/mkanios/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0NLGKLV2/www.sklep.specjalfinanse.pl
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NOWE MOŻLIWOŚCI 10% wkładu własnego!  

 

 
Przedstawione oferty wyróżniają się między innymi:  

 

 
*rata kredytu nie uwzględnia wszystkich kosztów kredytu, dostępność oferty uzależniona od zdolności kredytowej i oceny 
ryzyka ze strony Banku  
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TOP OFERTY - maj 2021  

 20% i więcej wkładu własnego  

 

Poniższe oferty wyróżniają się między innymi:  

  

Najlepsze oferty maj!   

 

 
 

*rata kredytu nie uwzględnia wszystkich kosztów kredytu, dostępność oferty uzależniona od zdolności kredytowej i oceny 
ryzyka ze strony Banku  
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Oferty Pracy 
 

Polska sieć sklepów działająca z sukcesem od ponad 16 lat w różnych regionach Polski, zatrudni do swoich 

sklepów na stanowisko: 

 

KIEROWNIK SKLEPU 

 

MIEJSCE PRACY: RZESZÓW, Trzebownisko 

 

Obowiązki na stanowisku: 

• Organizowanie czasu pracy własnej oraz podległym pracownikom, 

• Zamawianie towaru, 

• Przyjmowanie dostaw, 

• Tworzenie grafików dla podległych pracowników, 

• Nadzorowanie pracy podległych pracowników, 

• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• Stałe wynagrodzenie oraz wysokie premie, 

• Wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas! 

• Wszelkie szkolenia podnoszące kwalifikacje, 

• Pracę w systemie dwuzmianowym! 

• Ubezpieczenie grupowe, 

• Kartę sportową (Medicover Sport). 

 

Oczekujemy: 

• Doświadczenia na podobnym stanowisku, 

• Aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowości do jej wyrobienia, 

• Zaangażowania i motywacji do realizacji celów handlowych, 

• Chęci do pracy i pozytywnego nastawienia. 

 

Osoby spełniające nasze oczekiwania zapraszamy do przesyłania CV karolina.ziobro@nasz-sklep.pl lub o kontakt  

tel. 885 994 590.  

 

Nie czekaj, zgłoś się do nas już dziś odmień swoją karierę zawodową! 

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 

 

 

 

 

 

mailto:karolina.ziobro@nasz-sklep.pl
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Polska sieć sklepów działająca z sukcesem od ponad 16 lat w różnych regionach Polski, zatrudni do swoich 

sklepów na stanowisko: 

 

KASJER – SPRZEDAWCA 

 

MIEJSCE PRACY: RZESZÓW, TRZEBOWNISKO, LUBLIN, GDAŃSK, ŚWIEBODZICE, TARNOBRZEG, ŚWIDNICA, 

WAŁBRZYCH 

  

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat, 

• Stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie wypłacane regularnie i terminowo, 

• Rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit, 

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej oraz stoiska mięsno-wędliniarskiego, 

• Wsparcie w obowiązkach przez Kierownika regionu oraz trenera wewnętrznego, 

• Możliwość rozwoju i awansu zawodowego na stanowiska Kierownika zmiany/Kierownika sklepu, 

• Wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe. 

 

Obowiązki na stanowisku: 

• Obsługa klientów za pomocą kasy fiskalnej zapewniamy przeszkolenie, 

• Wykładanie towarów na półki sklepowe, 

• Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, 

• Doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali sprzedaży. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia, 

• Gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym, 

• Pozytywne nastawienie i podejście do klienta, 

• Zaangażowanie i motywacja do realizacji celów handlowych. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV karolina.ziobro@nasz-sklep.pl lub o kontakt  

tel. 885 994 590.  

 

Nie czekaj zgłoś się do nas już dziś odmień swoją karierę zawodową! 

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karolina.ziobro@nasz-sklep.pl
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Polska sieć sklepów działająca z sukcesem od ponad 16 lat w różnych regionach Polski, zatrudni do swoich 

sklepów na stanowisko: 

 

PRACOWNIK LADY MIĘSNEJ 

 

MIEJSCE PRACY: RZESZÓW, ŚWIEBODZICE, GDAŃSK, ŻUKOWO 

  

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat, 

• Stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie wypłacane regularnie i terminowo, 

• Rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit, 

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej oraz stoiska mięsno-wędliniarskiego, 

• Wsparcie w obowiązkach przez Kierownika regionu oraz trenera wewnętrznego, 

• Możliwość rozwoju i awansu zawodowego na stanowiska Kierownika zmiany/Kierownika sklepu, 

• Wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe. 

 

Obowiązki na stanowisku: 

• Obsługa klientów za pomocą kasy fiskalnej zapewniamy przeszkolenie, 

• Wykładanie towarów na półki sklepowe, 

• Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, 

• Doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali sprzedaży. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia, 

• Gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym, 

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl, 

• Pozytywne nastawienie i podejście do klienta, 

• Zaangażowanie i motywacja do realizacji celów handlowych. 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV karolina.ziobro@nasz-sklep.pl lub o kontakt tel. 

885 994 590. 

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.specjalfinanse.pl/
mailto:karolina.ziobro@nasz-sklep.pl
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GRUPA KAPITAŁOWA „SPECJAŁ” ogólnopolski dystrybutor artykułów spożywczych wiodących producentów 

krajowych i zagranicznych zatrudni na stanowisko: 

 

KIEROWCA KAT. C 

 

MIEJSCE PRACY: CZELADŹ, KRAKÓW, KRAPKOWICE, ŁÓDŹ, RZESZÓW, SZCZECIN, WĄGROWIEC. 

 

Obowiązki na stanowisku: 

 

• Dystrybucja artykułów spożywczych zgodnie z wyznaczonymi trasami, 

• Obsługa sklepów spożywczych w tym rozładunek dostaw, odbieranie zwrotów i reklamacji,  

• Obsługa dokumentacji transportowej i magazynowej, bieżąca obsługa pojazdu. 

 

Wymagania: 

• Prawo jazdy kat. C, 

• Karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy, 

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia, 

• Mile widziane doświadczenie w transporcie artykułów FMCG, 

• Dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność. 

 

Oferujemy: 

• Pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie jednozmianowym, 

• Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane regularnie i terminowo), 

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl, 

• Zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie elearningowym, 

• Wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe. 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres: daria.kubik@specjal.com.pl lub o kontakt 

tel. 603 303 578. 

 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 
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GRUPA KAPITAŁOWA „SPECJAŁ” ogólnopolski dystrybutor artykułów spożywczych wiodących producentów 

krajowych i zagranicznych zatrudni na stanowisko: 

 

MAGAZYNIER/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 

 

MIEJSCE PRACY: ŚREM, TOMASZÓW LUBELSKI, WROCŁAW, PRUSZCZ GDAŃSKI, KRAKÓW, KRAPKOWICE, ŁÓDŹ, 

SZCZECIN 

 

Obowiązki na stanowisku: 

• Przygotowanie i kompletowanie towarów do wysyłki – zgodnie z zamówieniem klientów, 

• Praca ze skanerem, 

• Przyjmowanie dostaw do magazynu, 

• Utrzymanie porządku w magazynie, 

• Kontrola terminów przydatności do spożycia, 

• Udział w inwentaryzacjach. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

• Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym, 

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia, 

• Mile widziane doświadczenie w branży FMCG, 

• Dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie. 

 

Oferujemy: 

• Pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie 3 zmianowym, 

• Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane regularnie i terminowo), 

• Bezpłatne szkolenie z systemu WMS oraz procedur wewnętrznych, 

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl, 

• Wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres: daria.kubik@specjal.com.pl lub o kontakt  

tel. 603 303 578. 

 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 
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Agencja Ochrony Specjał wspierająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych, lider w zakresie usług ochrony 

osób i mienia oraz utrzymania czystości i porządku zatrudni: 

 

PORTIERA – DOZORCĘ 

 

MIEJSCE PRACY: WARSZAWA, NOWOGRÓD, ZAMBRÓW, CZYŻEW, MOSZNA, KRAKÓW, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 

 

Opis stanowiska: 

• Sprawowanie nadzoru nad powierzonym obiektem, 

• Dbanie o najwyższą jakość usług. 

 

Wymagania: 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• Wysoka kultura osobista, 

• Zaświadczenie o niekaralności, 

• Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Oferujemy: 

• Pracę w dużej i stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku,  

• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,  

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie, 

• Możliwość uzyskania ryczałtu na dojazd do pracy,  

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl, 

• Przeszkolenie oraz możliwość rozwoju w strukturach firmy.  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: ewelina.furdak@specjal.com.pl lub o kontakt tel. 

885 994 570. 

 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 
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Agencja Ochrony Specjał wspierająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych, lider w zakresie usług ochrony 

osób i mienia oraz utrzymania czystości i porządku zatrudni: 

 

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY/PRACOWNIK GOSPODARCZY 

 

LOKALIZACJE: RZESZÓW, POZNAŃ, WROCŁAW, GDYNIA, BRODNICA 

 

Zadania: 

• Praca przy utrzymaniu czystości pomieszczeń.  

 

Wymagania: 

• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• Motywacja do pracy, 

• Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

 

Oferujemy: 

• Pracę w dużej i stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku,  

• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,  

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie, 

• Możliwość uzyskania ryczałtu na dojazd do pracy,  

• Ubezpieczenie grupowe, kartę Medicover Sport, 

• Dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl, 

• Przeszkolenie oraz możliwość rozwoju w strukturach firmy.  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: ewelina.furdak@specjal.com.pl lub o kontakt tel. 

885 994 570. 

 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 
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Grupa Kapitałowa SPECJAŁ skupiająca marki: Nasz Sklep i Livio Plus, działająca na rynku FMCG od ponad 30 

lat i posiadająca pod swoim szyldem ponad 5500 sklepów na terenie całego kraju, zaprasza osoby chętne do 

podjęcia współpracy w charakterze: 

 

AJENT/PROWADZĄCY SKLEP 

 

LOKALIZACJE: CAŁA POLSKA 

 

Obowiązki: 

• Prowadzenie sklepu ogólnospożywczego w ramach działalności gospodarczej zgodnie ze 

standardami firmy, 

• Koordynowanie działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem,  

• Dbanie o właściwą ekspozycję towaru, 

• Dbanie o prawidłową gospodarkę magazynowo – towarową, 

• Zapewnienie personelu i obsługi kasy fiskalnej, 

• Raportowanie zgodnie ze standardami firmy. 

 

Wymagania: 

• Znajomość branży spożywczej,  

• Doświadczenie na stanowisku w sklepie spożywczym,  

• Przedsiębiorczość i nastawienie na sukces,  

• Prowadzenie działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia, 

• Samodzielność i motywacja do prowadzenia sklepu, 

• Umiejętność zarządzania zespołem,  

• Nastawienie na realizację celów biznesowych. 

 

Oferujemy: 

• Atrakcyjne, miesięczne wynagrodzenie,  

• Brak konieczności wkładu własnego,  

• Prosperujący i w pełni zatowarowany sklep w dobrej lokalizacji, 

• Wypracowany koncept sprzedaży oparty na wieloletnim doświadczeniu, 

• Doskonale dobrany asortyment, 

• Elastyczne godziny pracy,  

• Rozwój zawodowy i osobisty,  

• Cykliczne szkolenia oraz wsparcie biznesowe,  

• Pomoc i wsparcie na każdym etapie prowadzenia sklepu, 

• Dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl, 

• Możliwość skorzystania z pakietu socjalnego.  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: anna.lewicka@specjal.com.pl lub o kontakt  

tel. 885 985 049  
 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 
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