
McDonald's  
 
 
 
Lucrător Comercial 
 
Ești o persoană energică, dornică să accepte noi provocări si care vrea să lucreze alături de o echipa dinamică? 
Ai toate șansele să devii colegul nostru si sa fii tu cel care inveștește în ceea ce contează pentru tine. 
Hai să cream împreună Mc Momente la McDonald's Mihai Viteazu Cluj! 
  
Despre tine: 
• Studii medii finalizate; 
• Atitudine pozitivă și orientare către client; 
• Abilitați de lucru în echipa; 
Ce vei face? 
• Ești prezent la locul potrivit – lucrător în bucătărie, casier sau în lobby, tu ești cel care oferă produsele 
preferate clienților; 
• Zâmbești mereu în interacțiunea cu clienții; 
• Asimilezi informații și abilitați practice despre – produse, materii prime și termene de garanție, echipamente, 
tehnici de vânzare, lucrul cu oamenii, etc. 
 
Beneficii 
• Pachet salarial atractiv: 3000 RON net la norma de 8 ore (suma compusă din salariu fix și tichete de masa în 
valoare de 20 Lei /zi lucrată,  bonus de disponibilitate în funcție de necesitățile restaurantului, bonus de 250 
Ron Net pentru studenții cu facultatea în curs, spor de weekend 10% si spor de noapte 40% din salariul de bază 
pentru fiecare oră prestată în aceste zile); 
• Flexibilitate – îți poți organiza programul de lucru în ture de zi, ture de noapte și în ture de weekend, în funcție 
de nevoile tale și de programul restaurantului în care vei lucra; 
• Ai 21 de zile de concediu de odihnă și beneficiezi de zile libere pentru evenimentele speciale; 
• Proces rapid de promovare; 
• Beneficiezi de 50% reducere la produsele tale preferate în timpul programului de lucru; 
• Posibilitatea de a lucra în restaurantul McDonald's din apropierea casei (în limita posturilor vacante); 
• Training gratuit pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, lucru în echipă sau abilități specifice industriei 
alimentare. 
 
Pentru mai multe informații și programare la interviu vă rog să apelați la numărul de telefon: 0752822295 
 


