
 

 

 
 
 
 
 
Caritas Vaud працює з людьми, які перебувають у нестабільному соціальному чи економічному 
стані, для того щоб насправді покращити умови їхнього життя, сприяти їхній автономії та сприяти 
їх адаптації в кантоні Vaud. 

Продуктові магазини, якими керує Caritas Vaud, призначені для малозабезпечених людей у 
нашому кантоні. Вони пропонують понад 1000 основних товарів за цінами на 30-50% нижчими від 
ринкових. Caritas Vaud має чотири продуктові магазини, в Lausanne, Renens, Vevey та Yverdon-
les-Bains. 

У своїх продуктових магазинах Caritas Vaud проводить заходи інтеграції (PET, JAD, OAI) і 
пропонує людям підтримку в придбанні, розвитку та/або перевірці навичок, пов’язаних з 
роздрібною торгівлею. 

З метою посилення підтримки біженців, зокрема тих хто постраждав від війни в Україні, ми, нині, 
шукаємо нових працівників на наступну посаду: 

                                                      Співробітник/ Співробітниця магазину 

Для  прийому біженців, надання порад та настанов (100%)  
Lausanne, Yverdon-les bains, Renens, Vevey  

CDD з 1 вересня по 31 грудня 2022 року 

Приєднуйтесь до Caritas Vaud 
 

В чому полягатимуть ваші обов'язки та місія: 

• Вітати, консультувати та направляти користувачів відповідно до їхньої ситуації, особливо 
нових мігрантів; 
• завідувати Reception в чотирьох продуктових магазинах; 
• Заповнювати та оформляти CarteCulture; 
• Приймати, контролювати та реалізувати щоденні поставки; 
• Тримати коробки ; 

 

Вимоги: 

• Досвід роботи в сфері продажу продуктів харчування або іншої сфери, 
• Чудове володіння українською, французькою та краще англійською мовами. Володіння 
будь-якою іншою мовою теж є перевагою. 

У вас повинно бути чудова комунікабельність та природна здатність слухати людей. Вам 
подобається працювати в команді, і перспектива розвитку в інклюзивному та мультикультурному 
середовищі стимулює та надихає вас. Вас визнають за ваш динамізм і позитивний дух. 

Посада передбачає гнучкість в робочому графіку. 
www.caritas-vaud.ch 

Початок роботи: 1 вересня 

Крайній термін подачі заявок: 15 серпня 2022 року 

 

Ми з нетерпінням чекаємо вашої майбутньої заявки та дякуємо за ваш подачу заяв електронною поштою: rh@caritas-vaud.ch  

Ми плануємо відповісти на заявки протягом 15 днів після закінчення періоду подання заявок. 

http://www.caritas-vaud.ch/
mailto:rh@caritas-vaud.ch

