Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
ul. Władysława Łokietka 5,
ogłasza nabór na stanowisko: Kasjer
Sposób zatrudnienia: umowa o pracę
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie (mile widziane z zakresu ekonomii),
- staż pracy – minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
- znajomość przepisów prawno-podatkowych związanych ze sprzedażą bezpośrednią (mile
widziana),
- gotowość do podjęcia pracy w systemie równoważnym oraz w weekendy,
- odporność na stres, asertywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
- znajomość MS Office, w tym programu Excel będzie dodatkowym atutem,
- precyzja i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego.
2. Podstawowy zakres zadań (czynności) na stanowisku pracy:
- sprzedaż bezpośrednią na stanowisku kasowym obejmującą obsługę kasy fiskalnej, obsługę
terminali płatniczych, sprzedaż biletów,
- obsługa systemu rezerwacji,
- kontrola własna zgodności stanu gotówki z raportami kasowymi,
- odpowiedzialność za prawidłowy stan gotówki na zajmowanym stanowisku kasowym,
- obecność podczas pobierania i zdawania gotówki z i do kasy głównej,
- wystawianie faktur dla klientów,
- sporządzanie okresowych raportów kasowych, fiskalnych, zestawień zgodnie z instrukcją
kasową Instytucji ,
- przekazywanie klientom informacji o aktualnej ofercie Centrum i dokonywanie rezerwacji,
- dbałość o wysoki poziom kultury obsługi klienta,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat,
- przestrzeganie ustalonego pogotowia kasowego.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
- kserokopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.
4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko kasjer”
należy składać w siedzibie instytucji – na V piętrze, bądź listownie na adres: Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Wł. Łokietka 5, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu do
Instytucji) w terminie do 09-07-2021r. do godziny 12:00.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr tel.: 56 690 49 90
5. Warunki zatrudnienia
Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu w miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy w Toruniu.
6. Informacje o przebiegu naboru
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy
sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną podane do
wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji.
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