Kodinelektroniikka- ja kodinkoneketju Gigantti aikoo palkata loppuvuoden aikana 100 uutta työntekijää ympäri Suomen.
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Gigantissa jättirekry: palkkaa 100 uutta
työntekijää
Kodinelektroniikka- ja kodinkoneketju Gigantti aikoo palkata loppuvuoden
aikana 100 uutta työntekijää ympäri Suomen. Yritys järjestää Helsingissä 9.
lokakuuta suuren rekrytointitapahtuman, jossa haetaan työntekijöitä
Helsingin, Espoon ja Vantaan suuriin Gigantteihin.
Suurin tarve uusille työntekijöille on pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella,
Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Porissa. Gigantti etsii
työntekijöitä monenlaisiin työtehtäviin: myyjiksi, osastopäälliköiksi,

tuoteryhmävastaaviksi, kassalle, keittiösuunnittelijoiksi, yritysmyyjiksi,
varastotyöntekijöiksi sekä asentajiksi. Auki on niin kokoaikaisia, osa-aikaisia
kuin määräaikaisiakin työsuhteita.
- Myyntimme ja asiakasmäärämme ovat kovassa kasvussa ja uudistamme
tulevan vuoden aikana useita myymälöitämme. Loppuvuoden kiireisin sesonki
on alallamme pian käsillä, ja rekrytoimme nyt uusia työntekijöitä, jotka
voisivat aloittaa töissä mahdollisimman nopeasti, Gigantin henkilöstöjohtaja
Tomi Sohlman sanoo.
Gigantti tarjoaa uusille työntekijöille kattavan perehdytyksen ja koulutuksen
työtehtäviin.
- Hakijoilta toivomme iloista asennetta, aktiivisuutta ja intohimoa palvella
asiakkaita. Aikaisempi myyntikokemus on plussaa, mutta ei välttämätöntä,
Sohlman vinkkaa.
Rekrytointitapahtuma Helsingissä 9.10.2019
Gigantti järjestää lokakuun 9. päivä Helsingissä rekrytointitapahtuman, jossa
luvassa on ryhmä- ja yksilöhaastatteluja pääkaupunkiseudun Gigantteihin
töihin hakeville. Gigantilla on kaksi tavarataloa Helsingissä, kaksi Espoossa ja
yksi Vantaalla. Kaikissa pääkaupunkiseudun Giganteissa on tällä hetkellä
tarvetta uusille työntekijöille.
- Rekrytointipäivään voi osallistua laittamalla Gigantin nettisivujen kautta
meille hakemuksen. Jatkoon päässeet kutsutaan rekrytointipäivään
henkilökohtaisesti, Sohlman kertoo.
20 vuotta Suomessa toiminut Gigantti on kasvanut alansa markkinajohtajaksi,
joka työllistää Suomessa yli 1000 henkeä.
- Meillä ihmiset ovat töissä pitkään, ja haluamme tarjota nytkin palkattaville
henkilöille pitkän ja monipuolisen uran Gigantissa.
Kaikki Gigantin avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta
www.gigantti.fi/tyopaikat

Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Gigantilla on Suomessa 41 myymälää. Yrityksemme palveluksessa
työskentelee 1200 henkilöä myymälöissä, yritysmyynnissä, verkkokaupassa
sekä asiakaspalvelussa. Liikevaihtomme on 563 miljoonaa euroa.
Gigantti on osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu
englantilaisen kodinelektroniikkajätin, Dixons Carphone plc:n, omistukseen.
Lisätietoa tuotteista, ajankohtaisista tarjouksista ja yrityksestä osoitteessa
gigantti.fi.
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