
EL CORTE INGLÉS 

2018-2021: CAP DE PLANTA
    Gestió de proveïdors, poryectos i espais. Gestió i formació de personal així com dels comandaments.
ÈXITS
     Durant la meva estada com a cap de planta vaig aconseguir crear un bon ambient laboral i això va facilitar l'increment de les vendes anuals.

2007-2013: CAP DE DEPARTAMENT
   Durant aquests anys he realitzat les funcions de cap en diferents departaments de l'empresa: confecció infantil, confecció jove, marroquineria,
rellotgeria i joieria i perfumeria i parafarmàcia. Gestionant els equips, la mercaderia i l'atencion a el client
    Organització, coordinació i implantació de promocions, esdeveniments i vendes. Motivació i formació de personal a càrrec. Resolució de conflictes i
atenció a client.

2006-2007: VENEDOR
   Orientació i atenció a client en el departament de carrosseria de nadons. Gestió de la post venda de mobles i habitacions infantils així com de carrets i
accessoris.
ÈXITS
     Vaig aconseguir ser el primer venedor de el departament i no tenir amb prou feines devolucions.

2005-2006: GESTIÓ DE MERCADERIA
   Gestió i control de la mercaderia de el centre comercial. Realització d'inventaris i auditories de mercaderia. Presentació d'informes a petició de la
direcció.
ÈXITS
   Vaig aplicar, juntament amb l'equip, millores en els protocols d'actuació i ordre de mercaderia en els diferents departaments de la centres tenint
cadascun amb les seves particularitats.

1999-2006:CLUB DEL GOURMET 
    Reposició de la mercaderia amb criteris d'implantació establerts. Venda i atenció especialitzada a client.

J A V I E R  O N C I N O S  S Á N C H E Z

PERFIL PERSONAL

EXPERIÈNCIA LABORAL

 606 931 361 
BARCELONA

javieroncinossanchez@gmail.com

www.linkedin.com/in/javieroncinossánchez330124180/

HISTORIAL EDUCATIU

MASTER EN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS · JUNY 2009 · UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

LLICENCIAT  EN HISTORIA · GENER 2010 · UNIVERSITAT DE BARCELONA

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES· JUNY  2003 · IMEB LLUÏSA CURA

IDIOMES

Català: Natiu
Castellano: Natiu
Francès: Intermedi (Cursant B2)
Anglès: Bàsic (Cursant B1)

INFORMÀTICA DADES D'INTERÉS

Carnet de conduir B1
Mobilitat
Disponibilitat per viatjar 
Incorporació immediata 

ACTIC
IWork: Avançat 
Adobe: Intermedi 
Sap: Avançat 
SEO: Bàsic 
Salesforce: Avançat 
Programas de diseny: Planoly, Canva:
Bàsic 

  Professional amb més de vint anys d'experiència. Acostumat a desenvolupar, planificar i evaluar
processos, projectes i esdeveniments. Amb autonomia, capacitat de treballar i guiar grans equips.
Amb constant afany d'aprendre i superar-me.
    El meu objectiu professional és formar part del seu projecte aportant la meva experiència i
coneixement perquè junts, construïm un futur.


