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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. A 01/2016 wer.11 Zarządzenie w sprawie:  obiegu dokumentów księgowych. Zastępuję wersję 10 

w/w Zarządzenia. 

Opis zmian: W §3 dodano punkty 9-13 opisujące sposób postępowania z fakturami za sprzedany 

towar i opakowania.  

 

2. K01/P02-I21 wer.02 instrukcja postępowania z zakupem i rozliczaniem oleju napędowego 

kupowanego do  własnego zbiornika paliwa dla Oddziału  

      Zastępuje wer.01 w/w instrukcji. 

Opis zmian:  

- Zmiana załącznika nr 6 (aktualna lista samochodów uprawnionych do tankowania  

  paliwa). 

- zapis w rozdziale III pkt 2. 

 obowiązek aktualizacji załącznika spoczywa na Dyrektorze Oddziału. Załącznik po aktualizacji 

przesyłany jest do Dyrektora Logistyki, Dyrektora Działu Technicznego oraz Dyrektora Działu 

Kontrolingu jako załącznik w wiadomości mailowej o tytule: Instrukcja K01P02 aktualizacja 

załącznika nr 6. Zmiana ww. załącznika nie stanowi zmiany wersji Instrukcji.  

3. K01-I19 wer.02 Instrukcja postępowania w przypadku konieczności podpisania nowej umowy 

handlowej z dostawcą PPHU Specjał sp. z o.o. Zastępuje wersję 01 w/w instrukcji. 

Opis zmian:  

• Wprowadzona tabelka z określeniem kogo dotyczy instrukcja, opisu działań i umiejscowienia 

w instrukcji.  

• Dodano w części II pkt. 7 „Załącznik numer 1 oraz numer 2 do umowy handlowej wg 

standardów GK Specjał stanowi odpowiednio załącznik numer 2 i numer 3 do niniejszej 

instrukcji. 

• W części III dodano pkt 3 „Pracownikom, których niniejsza instrukcja obowiązuje, udostępniona 

jest aktualna, zatwierdzona i obowiązująca wersja w formie elektronicznej, zabezpieczona 

przed niepożądanymi zmianami (dostęp poprzez platformę internetową ISOlda). Pracownicy 

nie posiadający dostępu do intranetu ISOlda otrzymują niniejszą instrukcję od swoich 

przełożonych”. Dodano pkt 4 „Za aktualizacje niniejszej instrukcji odpowiada Dyrektor CDZ 

• Dodano załączniki numer 1,2,3. 

 

4. A 08/2016 wer.04 Zarządzenie w sprawie: zabezpieczenia obiektów GK SPECJAŁ w Rzeszowie, ul. 

Ciepłownicza 8. Zastępuje wer.03 w/w zarządzenia. 

Opis zmian:  

• Wprowadzona tabelka z określeniem kogo dotyczy instrukcja, opisu działań  

i umiejscowienia w instrukcji.  

Wprowadzono zapisy dotyczące: 

• W §1 pkt 6 Dział techniczny po każdej aktualizacji numerów rejestracyjnych samochodów 

firmowych i prywatnych mające zgodę na wjazd na parking firmowy Specjał Rzeszów ul. 

Ciepłownicza 8, przekazuje zapisane w pliku Excel do Kierownika Monitoringu Agencji 

Ochrony Specjał (AOS) oraz do Kierownika Zabezpieczenia Technicznego Agencji 

Ochrony Specjał (AOS), który wgrywa otrzymane numery do systemu rejestratora  
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automatycznego otwierania szlabanu. System kamer umożliwia identyfikację numeru 

rejestracyjnego na danym samochodzie i uniesienie szlabanu. 

• W §1 pkt 14a weryfikacja zgodności stanu faktycznego wwozie ilości palet z wpisem do 

Ewidencji Ruchu Towarowego, poprzez fizyczną kontrolę skrzyni ładunkowej pojazdu 

realizującego dostawę 

• W §1 pkt 14b kontrola jest przeprowadzana w oparciu o wcześniejszy wpis przy wjeździe w 

Ewidencji Ruchu Towarowego. Dokument ZWZ wystawiony w systemie TEMA w związku ze 

zwrotem palet do dostawcy. 

• W §1 pkt 15 Kontrola pojazdów ciężarowych i dostawczych Specjał oraz firm 

transportowych świadczących usługi na rzecz GK Specjał polega na weryfikacji pojazdów 

wywożących towary do klientów po załadunku pod kątem zgodności ilości palet 

podanych w Karcie Drogowej typ B, potwierdzonej przez Dyspozytora oraz Kierownika 

Zmiany. Każdy wjazd/wyjazd odbywa się przez Bramę Główną i jest odnotowany przez 

pracownika ochrony w Rejestrze Samochodów Ciężarowych Własnych oraz w Rejestrze 

Samochodów Ciężarowych Najemnych. 

• W §1 pkt 19 usunięto: Wszyscy pracownicy budynku biurowego E pozostający w pracy po 

godz. 16:30 mają obowiązek o tym fakcie poinformować pracownika ochrony portierni 

głównej (tel. 723 002 816). W momencie opuszczania budynku po godz. 16:30 należy 

zgłosić fakt pracownikowi ochrony portierni głównej. 

 

 

5. K01/P02-I 04 wer.05  instrukcja ruchu palet związana z pobieraniem palet do wywozu towaru do 

klienta oraz rozliczania się z nich po zakończeniu trasy. Zastępuje wer.04 w/w instrukcji. 

       • W rozdziale II pkt.8 na nie zwrócone palety należy wystawić klientowi fakturę z 30 –  

         dniowym terminem płatności. 

 

6. A 27/2016 wer.02 Zarządzenie w sprawie: w sprawie obowiązków i uprawnień Grupy 

Interwencyjnej Agencji Ochrony . Zastępuje wer.01 w/w Zarządzenia. 

Opis zmian:  

• Zarządzenie zostało dostosowane do nowego szablonu (wprowadzono tabelę dotyczącą 

poszczególnych grup pracowniczych i obszarów ich obowiązywania). 

 

7. A 08/2021 wer.01 Zarządzenia w sprawie: parkowania prywatnych samochodów na terenie 

centrali firmy przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie. 

Opis zmian: 

Wprowadza zapisy zakazu wjazdu i parkowania na terenie Centrali firmy samochodów 

prywatnych przez pracowników transportu i magazynu wysokiego składowania. Zarządzenie 

anuluje zarządzenie nr A 21/2008 z dn. 19.12.2008r. 

 

8. K01/P01-I19 wer.04 Instrukcja ruchu palet związana z przyjmowaniem dostaw oraz związana  

z pozostałymi działaniami będącymi w zakresie pracowników magazynu. 

Opis zmian: 

W części A (Działania w zakresie obrotu opakowań z dostawcami) punkt 7 określono 

postępowanie odnośnie centralnego potwierdzania sald opakowań z dostawcami dla wszystkich 

oddziałów. 

W części C (Likwidacja opakowań, tok postępowania) w punkcie 6 wprowadzono zapis by na  
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złom paletowy oraz na złom szklany, który nie został sprzedany (złom paletowy może być 

sprzedany pracownikom a złom szklany hucie szkła) należy podjąć działania opisane w instrukcji 

W02-I04 (wystawienie zlecenia karty przekazania odpadu, przekazanie jej w formie elektronicznej 

na adres bdo@specjal.com.pl oraz przekazanie odpadów w sposób właściwy odbiorcy odpadu). 

W załączniku nr 2 do instrukcji do dokumentów potwierdzających utylizację dodano Kartę 

Przekazania Odpadu. 

   

9. A 15/2016 wer.06  w sprawie: zasad realizowanych w Spółce dostaw wewnątrzwspólnotowych  

i eksportu, TAX FREE. Zastępuje wer.05 w/w Zarządzenia.  

Opis Zmian:  Usunięto  zapis dotyczący Eksportu  na rzecz osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej . Dodano rozliczenia  Tax Free. Dodano Eksport do Wielkiej Brytanii. 

 

10.  K05-I12 wer.02 Instrukcja postępowania w przypadku zleceń kierowanych przez PSH            

 Nasz Sklep SA do zewnętrznych Agencji Reklamowych. Zastępuje wer.04 w/w instrukcji Opis 

zmian:   

• Wprowadzona tabelka z określeniem kogo dotyczy instrukcja, opisu działań i umiejscowienia 

w instrukcji.  

• Dodano zapis w Współpraca z firmami zewnętrznymi: „kierownik Działu Reklamy po 

dopełnieniu formalności udostępnia firmie zewnętrznej dysk „Z” do pobrania grafiki 

wektorowej niezbędnej do obsługi projektów”. 

 

11.  K02-I29 wer.02 Instrukcja postępowania Grupy Konwojowej w przypadku odmowy 

wydania/zabrania pakietów pieniężnych lub odwołania konwoju przez pracowników Sklepów 

Własnych. Zastępuje wer.01 w/w instrukcji 

Opis zmian:  

• Wprowadzona tabelka z określeniem kogo dotyczy instrukcja, opisu działań  

i umiejscowienia w instrukcji. 

• Dodano w pkt 5 aby Dyżurny CMA informował o fakcie nieodebrania/odmowy konwoju 

również Dyrektora Operacyjnego.  

 

12.  A 06/2020 wer.02 w sprawie: ogólnych zasad związanych z wypowiadaniem i rozwiązywaniem  

z pracownikami umów o pracę oraz w związku z wypowiedzeniami złożonymi przez pracowników. 

Opis zmian: 

Uwzględnienie podziału na stanowiska zarządcze i strategiczne oraz wykonawcze, zmiana nazwy 

zarządzenia. 

 

13. K02-I07 wer.06 Instrukcja monitorowania godzin rozbrojenia sklepów własnych Nasz Sklep. 

Zastępuje wer.05 w/w instrukcji. 

Opis zmian: 

• Instrukcja została dostosowana do nowego szablonu (wprowadzono tabelę dotycząca 

poszczególnych grup pracowniczych i obszarów ich obowiązywania) 

• Zmieniono w pkt 4 e-mail Prezesa Zarządu na aktualny 

• W pkt 6 zmieniono z Menagera Operacyjnego na Dyrektora Operacyjnego 

 

14.  A 11/2016 wer.02 w sprawie: terminów konwoju gotówki ze sklepów własnych Nasz Sklep. 

Zastępuje wer.01 w/w Zarządzenia. 

Opis zmian: 

mailto:bdo@specjal.com.pl


 

str. 6 
 

• Wprowadzona tabelka z określeniem kogo dotyczy instrukcja, opisu działań  

i umiejscowienia w Zarządzeniu 

• Dodano w §1 c) w niedziele niehandlowe konwoje nie są wykonywane 

 

15.  A 28/2018 wer.03 w sprawie: sposobu postępowania pracowników ochrony, sklepów własnych 

oraz innych pracowników na wypadek włamania lub próby włamania do chronionych obiektów. 

Zastępuje wer.02 w/w Zarządzenia 

Opis zmian:  

• Wprowadzona tabelka z określeniem kogo dotyczy instrukcja, opisu działań i umiejscowienia 

w instrukcji.  

• Dodano w pkt 7 aby Dyżurny CMA również powiadamiał Dyrektora Operacyjnego  

o włamaniu lub próbie włamania 

• Usunięto zapis w pkt 14 „W przypadku braku powiadomienia o wydłużonym czasie pracy 

Kierownicy lub osoby odpowiedzialne będą obciążane kosztami przeprowadzonej rozmowy 

telefonicznej. 

 

16. K05-I18 wer01 Instrukcja prowadzenia ewidencji wypowiedzeń umów franczyzowych oraz nowo 

zawartych umów z franczyzobiorcami, przekazywania pism lub skanów w/w dokumentów. Nowo 

wydany dokument normatywny. 

 

17. K01-I09 wer.04 Instrukcja dotycząca standardów pracy przedstawicieli handlowych. Zastępuje 

wer.03 w/w Instrukcji. 

     Opis  zmian:     

     Uaktualniono o załącznik 1c opisujący przebieg coachingu PH.  

 

18. W05-I22 wer.01 Instrukcja dotycząca udostępnienia hasła i loginu do portalu Uniwersytet 

Przedsiębiorczości  dla pracowników Sklepów Własnych. Nowo wydany dokument normatywny.   
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UBEZPIECZENIE DZIECI 2021-2022 

 

Szanowni Państwo, Pracownicy Grupy Kapitałowej Specjał miło nam poinformować w imieniu PZU, 

że przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Państwa dzieci.   

Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci niepełnoletnie, uczniowie i studenci do 25-ego roku życia.  

Ubezpieczenie zapewnia: 

-  wypłatę świadczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego 

nieszczęśliwym wypadkiem, 

- zwrot poniesionych kosztów leczenia (leki, rehabilitacja, wizyty u lekarza), 

- wypłacamy 50 za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 

 

Jeśli dziecko posiada poza tym ubezpieczeniem inne, np. „ubezpieczenie dzieci szkolnych” to w razie 

wypadku świadczenia przysługują z każdej umowy. 

 

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dzieci od 01-09-2021 prosimy o przesłanie wypełnionej 

deklaracji do 15-08-2021 do Działu Płac GK Specjał (Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8). 
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ROZPOCZYNAMY PRZYGOTOWANIA DO XXIV TARGÓW BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA.  

W terminie 3-4 listopada 2021 w G2A Arena w Jasionce 

odbędzie się kolejna edycja Targów. W tym roku 

poszerzamy skalę wydarzenia. Organizujemy je  

w formie stacjonarnej, a dodatkowo w całości 

relacjonujemy także online – zarówno część 

handlową, jak i merytoryczną.  

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 

spotkamy się w formie tradycyjnej z setkami 

producentów z Polski i z zagranicy, a dodatkowo 

w ramach Kongresu FMCG w stolicy podkarpacia 

zagoszczą przedstawiciele kadry zarządzającej 

rodzimych firm oraz międzynarodowych 

korporacji. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona 

odbiorców, a jednocześnie podtrzymać 

zeszłoroczną pozytywną tendencję do możliwości 

zdalnego uczestnictwa i korzystania z oferty 

targowej czy śledzenia webinariów z dowolnego 

miejsca na świecie. Forma on-linowych stoisk 

i transmisja webinariów będzie naszym dodatkowym atutem, aby zwiększyć zasięg, liczbę 

uczestników, także w formie zdalnej.  

ELEMENTY WYDARZENIA:  

✓ CZĘŚĆ HANDLOWA – forma hybrydowa: tradycyjne stoiska na obiekcie  

G2A Arena + wizytówki online na stronie targispecjal.pl  

✓ OGÓLNOPOLSKI KONGRES FMCG – forma hybrydowa: stacjonarnie + transmisja 

webinariów online na stronie targispecjal.pl  

✓ NAGRODY DLA KLIENTÓW  

✓ KONKURS TARGOWY CENTRALNY, LOKALNY  

✓ LOTERIA dla wszystkich klientów realizujących zamówienia targowe  

✓ NAGRODY DLA PRODUCENTÓW: Konkurs Złote Medale, Złote Specjały, statuetki od 

władz Miasta i Regionu  

✓ TRANSMISJA NA ŻYWO na stronie internetowej targispecjal.pl  

✓ LICYTACJE PRAC ARTYSTÓW NA RZECZ FUNDACJI SPECJAŁ  
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PREZES ZARZĄDU GK SPECJAŁ KRZYSZTOF TOKARZ UCZESTNIKIEM KONGRESU VIII KONGRES BUSINESS 

WITHOUT LIMITS  

 

W dniu 23 czerwca br. Prezes Zarządu GK Specjał był uczestnikiem panelu "PRZYWÓDZTWO W CZASIE 

TRANSFORMACJI - ROLA LIDERA W KRYZYSIE" podczas Kongresu  BUSINESS WITHOUT LIMITS 

odbywającego się w G2A Arena 

Centrum Wystawienniczo–

Kongresowym Województwa 

Podkarpackiego. Podczas debaty 

komentował obecna sytuację  

w kontekście wyzwań jakie mają 

przed sobą firmy mierzące się  

z sytuacjami kryzysowymi, w tym 

skutami pandemii.  
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NOWY NUMER KWARTALNIKA GK SPECJAŁ 
 

Ukazał się 87 numer kwartalnika GK Specjał. W aktualnym 

wydaniu znajduje się wywiad z prezesem zarządu GK Specjał 

Krzysztofem Tokarzem. W wywiadzie podjęty zostaje temat 

wyników firmy w kontekście potencjału rozwoju i planów na 

kolejne lata. W wydawnictwie informujemy o otwarciu już 10 

000 sklepu w sieciach franczyzowych. 

 

Na stronie 10 nowego numeru kwartalnika prezentujemy 

obszerną relację z otwarcia sklepu w Górnie, który w formacie 

Market Plus dołączył do portfolio placówek należących do 

Specjału. Ponadto relacja z Konferencji handlowej „Powrót do 

normalności, wykorzystanie potencjału wzrostu. Panel 

franczyzowy.”, która odbyła się 15 kwietnia br.  Znajdą w nim 

również Państwo aktualne informacje o nowych otwarciach  

w poszczególnych sieciach handlowych. Zachęcamy także do 

przeczytania o inicjatywach dedykowanych pracownikom 

m.in. konkursie plastycznym i fotograficznym. Kwartalnik można 

przeczytaćdtutaj:  

https://www.specjal.com.pl/biuro-prasowe/kwartalnik/ 

 

 

 

 

 

 

NOWY SKLEP INTERNETOWY CEZAL24.PL  

 
Wspólnie z firmą Testin finalizujemy projekt nowego 

sklepu internetowego Cezal24.pl Ukończyliśmy 

pracę nad projektem graficznym oraz 

funkcjonalnościami. Obecnie  firma Testin 

wykonuje prace programistyczne oraz związane z 

przenoszeniem treści, a w dalszej kolejności 

realizowane będą testy witryny.    

Wykonaliśmy: 

✓ Analizę konkurencji z uwzględnieniem sposobów i kosztów wysyłki  

✓ Opracowanie wariantów pakowania asortymentu  

✓ Przygotowanie procesu zakupowego – analiza poszczególnych etapów i funkcjonalności z tym 

związanych  

✓ Projektowanie funkcjonalności 

Następnie: przenoszenie treści, programowanie.  

https://www.specjal.com.pl/biuro-prasowe/kwartalnik/
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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  

FUNDACJA 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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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/firmaspecja  

 

 

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… 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/firmaspecja
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DZIAŁ PERSONALNY PRZYPOMINA 

 

Normy czasu pracy  III kw.  2021 r.  

 

M-c   
Liczba godzin 

pracy  

Liczba dni 

pracy 

VI   176 22 

VII  176 22 

VIII  176 22 

 

CZAS PRACY 

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym  3-y  miesięcznym ( okresy 

rozliczeniowe pokrywają się z kwartałami roku kalendarzowego).  

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system 

równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu 

pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin ( nie dotyczy pracowników dozoru  A-O ). Przedłużony 

dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy  

w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.  

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 

godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie można planować pracy w godzinach 

nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

• konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia  ludzkiego, 

ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,      

• szczególnych potrzeb pracodawcy. 

Szczególne potrzeby pracodawcy to potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od 

zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną przez pracodawcę działalnością, a praca  

w godzinach nadliczbowych może być zarządzona jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Zgodnie   

z zapisami  w Regulaminie Pracy PPHU SPECJAŁ Spółka z o.o. liczba godzin nadliczbowych 

przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla 

poszczególnego pracownika  400 godzin w roku kalendarzowym.   

 

NORMY ODPOCZYNKU 

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

Odpoczynek tygodniowy musi być zapewniony w każdym tygodniu pracy czyli w każdych 7-u 

kolejnych dniach, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, tj. od pierwszego dnia 

kwartału,  a nie np. od każdego poniedziałku. Tydzień pracy nie jest bowiem równoznaczny  

z tygodniem kalendarzowym. 
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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/ 

 

Drodzy czytelnicy, informujemy, że jest możliwość samodzielnej aktualizacji bazy kontaktów na 

swoich skrzynkach e-mail. 

Poniżej krótki opis jak wygląda aktualizacja. Zachęcamy do zapoznania się. 

Osoby korzystające z poczty e-mail mogą samodzielnie uzyskać dostęp do aktualnych plików  

z bazami kontaktów - lokalizacja plików to: \\192.168.0.64\kontakty\. Katalog ten dostępny jest tylko 

z sieci lokalnej GK Specjał oraz sieci połączonych tunelem VPN (oddziały), oraz tylko dla osób 

zalogowanych do systemu Active Directory GK Specjał (spec.local). Pliki zawierające kontakty to na 

przykład Baza kontaktow_20200622.csv lub Baza kontaktow_20200622.xls, przy czym należy użyć pliku 

z najnowszą datą, która stanowi część nazwy pliku. 

 

Dostęp do lokalizacji \\192.168.0.64\kontakty\ można uzyskać w następujący sposób. Należy 

otworzyć eksplorator plików systemu Windows, np. poprzez kliknięcie Start -> Ten Komputer  

(w przypadku Windows 10), czy też dowolny inny sposób, choćby przez otworzenie katalogu Kosz. 

https://www.linkedin.com/company/grupa-kapita%C5%82owa-specja%C5%82/
file://///192.168.0.64/kontakty/
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Następnie w pasku adresu, należy wykasować adres tam obecny i wkleić adres 

\\192.168.0.64\kontakty\ po uprzednim zaznaczeniu go skopiowaniu do schowka. Powinno to 

wyglądać jak na obrazku poniżej: 

 

 

 

Po wklejeniu należy potwierdzić klawiszem Enter. Po uzyskaniu widoku zawartości katalogu, można 

posortować według kolumny Data modyfikacji, aby na górze były najnowsze pliki. 
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1. Uniwersytet Przedsiębiorczości 

 
 

Zbieraj punkty – odbieraj nagrody! 

 

Serdecznie zapraszamy zarówno Właścicieli, jak i pracowników sklepów do udziału w kolejnej edycji systemu motywacyjnego 

Uniwersytetu Przedsiębiorczości. Pamiętaj, że każdy uczestnik zaliczając szkolenia zbiera punkty, które pod koniec semestru może 

wymienić na nagrody z katalogu Super Profit! Aktualny semestr trwa do końca czerwca, więc nie zwlekaj dłużej i zaloguj się już dziś na 

platformie Uniwersytetu Przedsiębiorczości, gdzie czekają na Ciebie nowe szkolenia! Zamówienia na nagrody będą przyjmowane 

mailowo w terminie 1- 31 lipiec 2021. 

 

Najnowsze szkolenie dla franczyzy 

 

Tarcza antykryzysowa w głównej mierze skupia się na pomocy dla przedsiębiorców i pracowników, dokument ten wprowadza również 

wiele dodatkowych zapisów. Część z nich jest bardzo ważna dla sektora sprzedaży i dystrybucji. Zapoznaj się ze szczegółami przechodząc 

nasze szkolenie dostępne dla właścicieli i kierowników placówek. Dodatkowo zdobędziesz 3000 pkt w ramach systemu motywacyjnego 

Uniwersytetu Przedsiębiorczości. 

 

Pozostałe szkolenia dodane w tym semestrze: 

• Etyka zawodowa sprzedawcy –  za zaliczenie tego szkolenia możesz uzyskać 3000 pkt. 

• Księga GHP i HACCP - zaliczając to szkolenie możesz zdobyć 4000 pkt. 

• Ekologia w handlu - zaliczając to szkolenie możesz zdobyć 3000 pkt. 

• Rynek produktów dla dzieci – za zaliczenie tego szkolenia otrzymasz 4000 pkt. 

• Artykuły sypkie i zbożowe – za zaliczenie tego szkolenia otrzymasz 4000 pkt. 
 

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. 
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Pożyczka i konsolidacja  Najlepsze 

oferty czerwca  

• Od 0 zł prowizji   

• Dodatkowa gotówka na dowolny cel  

• Oprocentowanie od 6,99%  o Spłata do 7 

zobowiązań z innych banków o Jeden termin 

spłaty wszystkich rat o Uporządkowane finanse, 

dzięki jednej racie  o Min. kwota 10 tys. zł  

*Decyzja o przyznaniu kredytu w określonej kwocie i warunkach podejmowana jest po dokonaniu przez bank oceny zdolności 

kredytowej i ryzyka kredytowego  
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NOWE MOŻLIWOŚCI tylko 10% wkładu własnego!  

  
Przedstawione oferty to symulacja.   

Dostępność określonej oferty uzależniona m.in. od wewnętrznych procedur banku.  
  

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedz się więcej!  
  

  
*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 czerwca  

20% i więcej wkładu własnego  

  
  
Przedstawione oferty to symulacja.   

Dostępność określonej oferty uzależniona m.in. od wewnętrznych procedur banku.  
  

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedz się więcej!  
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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))”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.specjalfinanse.pl/
mailto:daria.kubik@specjal.com.pl
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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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