
 

 

 

MERCHANDISING SUPERVISOR 

Έδρα: Αθήνα 

Περιγραφή Θέσης: 

 

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει στρατηγικές merchandising.  

• Παρακολουθεί και αναλύει τα στατιστικά των πωλήσεων, τις αντιδράσεις των 
καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς για την πρόβλεψη των 
καταναλωτικών αναγκών και τον σχεδιασμό προϊοντικού stock. 

• Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη βελτίωση των merchandise manuals.  

• Σχεδιάζει τη σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στα καταστήματα  με στόχο 
τη βέλτιστη προβολή τους κατά τις οδηγίες του merchandise manual.  

• Ελέγχει το στοκ, την ποιότητα και τις ημερομηνίες λήξης των συσκευασμένων 
προϊόντων. 

• Επιβεβαιώνει την ορατότητα και καλή ποιότητα τμημάτων της κατασκευής 
στο εσωτερικό και εξωτερικό του καταστήματος που σχετίζονται με την 
εταιρική ταυτότητα και το λογότυπο. Διασφαλίζει την μη παραβίαση των 
στοιχείων της  εικαστικής ταυτότητας του καταστήματος. 

• Φροντίζει για την βέλτιστη τοποθέτηση των επιδαπέδιων κ επιτραπέζιων 
σταντ και του επικοινωνιακού/διαφημιστικού υλικού [επικοινωνίας τιμών,  
delivery cards, in-store promο material,  φυλλάδια πόστερ] κατά τις οδηγίες 
του merchandise manual. 

• Τοποθετεί τα υλικά σήμανσης στα καταστήματα ανάλογα με τις τρέχουσες 
καμπάνιες, επιβλέπει την θέση τους και μεριμνά για την καλή τους κατάσταση 
ή την αντικατάστασή τους. 

• Παρακολουθεί την εφαρμογή της τιμολογιακής  πολίτικης της εταιρείας. 

• Συμμετέχει στο σχεδιασμό, οργάνωση  στήσιμο και υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών & events στα καταστήματα με βάση τις οδηγίες marketing.  
Συντάσσει αναφορές για τα αποτελέσματα και ενημερώνει το Marketing Dpt.  
παρατηρώντας την αντίδραση των πελατών σε ενέργειες & ειδικές 
προσφορές. 

• Υποστηρίζει κι εκπαιδεύει τους συνεργάτες και τους εργαζομένους στα 
καταστήματα σε θέματα merchandising και τεχνικών πωλήσεων. 

• Παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές της βιομηχανίας και 
μεριμνά για την εναρμόνιση της εταιρίας.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Προσόντα: 

• Πτυχίο με κατεύθυνση Merchandising, Marketing, Business Administration ή 
άλλου συναφούς τομέα 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

• Άριστη γνώση Ms Office 

• 3 έως 7 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρικό 
περιβάλλον 

• Εχεμύθεια, συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά  

• Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  

• Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) 
 

Τι προσφέρουμε: 

• Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης 

• Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
ανάπτυξης 

• Επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 

• Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας 
 

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: jobs@coffeeisland.gr, έως και τις 18/10/2020. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
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