
 
Na podstawie poniżej notatki sporządź CV 
Firma PRO – FASHION sp. z o.o. poszukuje kierownika sklepu odzieżowego w nowym centrum 
handlowym w Krakowie. W gazetach i w Internecie ukazało się następujące ogłoszenie: 
PRFO-FASHION sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się, liczącą 26 sklepów, polską siecią sprzedaży 
odzieży dla kobiet. W związku ze zbliżającym się otwarciem nowego sklepu w Krakowie poszukujemy 
kandydatek na stanowiska: kierownik sklepu (kod ref. KS/08), zastępca kierownika sklepu (kod ref. 
ZK/09). 
Jeśli jesteś w wieku 25-35 lat, pracowałaś w branży odzieżowej (mile widziane doświadczenie w 
sprzedaży damskiej odzieży), masz zdolności organizacyjne, głowę pełna pomysłów i nie boisz się 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji, jesteś dla nas odpowiednią kandydatką. Do Twoich 
obowiązków będzie należało zarządzanie 5-osobowym zespołem pracowników oraz dbanie o wyniki 
sprzedaży i rozwój nowego sklepu. Praca w naszej firmie pozwoli Ci doskonalić umiejętności 
wprowadzania na rynek i promowania nowych kolekcji odzieży, zarządzania oraz profesjonalnej 
obsługi klienta, a także zapewni stały kontakt z najnowszymi trendami światowej mody. 
Oferty zawierające CV, list motywacyjny i fotografię (wraz z kodem ref.) prosimy kierować na adres: 
 
PRO – FASHION  sp. z o.o. 
Dział Rekrutacji 
ul. Modna 25 
00 – 360 Warszawa 
Dane osobowe: 

 Anna Nowak urodziła się 17.07.1974 r. w Krakowie. Tam też mieszka  przy ul. Lawendowej 
10/15 33-999.  

 W latach 1989 – 1993 uczyła się w II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, a później 
studiowała w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1994-1998). Już w szkole uczyła się dwóch języków angielskiego i 
niemieckiego.  

 Po skończeniu studiów nie podjęła pracy w wyuczonym zawodzie. Najpierw w 1994 r. została 
kierownikiem 3 sklepów odzieżowych. Jako kierownik zajmowała się : rekrutacją, 
szkoleniami, motywowaniem i kontrolowaniem pracowników, nadzorowała funkcjonowanie 
sklepu i jakość obsługi klientów, czuwała nad odpowiednią ekspozycją towarów, dbała o 
wystrój sklepu, prowadziła akcje promocyjne, dobierała towary i utrzymywała kontakty z 
dostawcami, uczestniczyła w targach mody. Do swoich sukcesów zalicza : opracowanie 
podręcznika szkoleniowego dla ekspedientek, zaprojektowanie i nadzór nad realizacją 
wystrojów sklepów, zaprojektowanie logo firmy, jest autorem koncepcji dekoracji, reklamy, 
reklamówek firmy, samodzielne opracowywanie materiałów prasowych i wprowadzenie 
karty stałego klienta do sklepów. Jako kierownik sieci sklepów  pracowała do 2000 r. 
jednocześnie od 1995 r. była stałym współpracownikiem „Dziennika Małopolskiego”. W 
latach 1995 – 2001 opublikowała około 100 artykułów w działach „Moda” oraz „Dom”. Od 
2000 r. pracuje jako menadżer Galerii Handlowej w F.H.KrakHandel S.A. 

 Jest osobą wszechstronną. Potrafi obsługiwać komputer, zna środowisko Windowsa, umie 
skorzystać z Internetu oraz zrobić siatkę płac w Excelu. Ma swój własny komputer. Jeżeli 
chcesz możesz do niej napisać pod adres Anna.Nowak@interia.pl. Jeżeli chcesz zadzwonić 
spotkasz ją pod numerem (012) 633-33-32, 0 502 99 99 99. Zawsze interesowała się modą. 
Jeszcze w latach  1993-1995 pracowała społecznie w Stowarzyszeniu „ART.”, gdzie zajmowała 
się utrzymywaniem kontaktów z prasą i przygotowywała materiały prasowe. 

 


