Saint Tropez søger
sommerferieafløsere til
vores butik i Helsingør

STÅR DU OG MANGLER ET JOB FRA NU OG HEN OVER SOMMEREN
SØGER VI TIL VORES BUTIK I HELSINGØR EN SALGSASSISTENT
OG EN ASSISTENT PÅ 32 TIMER OVER 18 ÅR.
Ansvarsområder:
• Kundebetjening / service
• Modtagelse af varer samt lageropfyldning
• Diverse forefaldende opgaver
Kan du arbejde enten 20-25 timer om ugen eller 32 timer om ugen, kan vi tilbyde fleksible
arbejdstider inden for butikkens åbningstider. Der skal påregnes morgen- og weekendarbejde.
Du er:
• En god sælger – gerne med erfaring fra et lignende job (opsøgende salg)
• Ansvarsbevidst og fleksibel
• Initiativrig med en god ordenssans og et godt overblik
• Interesseret i mode, og åben og ærlig af natur
Saint Tropez tilbyder:
Et job hvor du får mulighed for at præge din hverdag med egne ansvarsområder og gode
udviklingsmuligheder. Du får masser af udfordringer samt ansvar i et ungt miljø med gode
kolleger.
Tiltrædelse:
Snarest muligt og senest 1. maj og med ansættelse frem til 31. juli 2019.
Hvis du måtte have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte butikschef
Sisse Holm-Nielsen, tlf. 49210808.
Du skal aflevere din ansøgning personligt i butikken, hvor vi opbevarer dem sikkert efter
gældende regler på området, eller sende på mail jobs@dkcompany.com.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Saint Tropez er en del af DK Company koncernen, som er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede
medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er store i en koncern med 21 brands, 14.000 engroskunder, egne detailbutikker i Norge, Sverige, Danmark og Schweiz samt e-handels platform. DK Company skaber mode ud fra filosofierne om ’value for
money’ og ’luxury for less’. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien,
Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Se mere på www.dkcompany.com.

