VI SØGER EN
SALGSASSISTENT
Til !SOLID Cph Lufthavn

Har du en drøm om en karriere i modebranchen? Har du en
brændende interesse for salg og kundebetjening, og ønsker du
at være del af et fantastisk team? Så er du den, vi leder efter!
Vi søger en salgsassistent til at være med på vores rejse og
skabe en endnu stærkere kæde.
DINE ARBEJDSOPPGAVER VIL I HOVEDTRÆK VÆRE:
• Daglig drift i samarbejde med BC
• Salg og kundeservice
• Kassebetjening
• Varemodtagelse
• Udpakning/opsætning af varer
SOM PERSON KENDETEGNES DU VED FØLGENDE:
• Udadvendt, energisk og positiv
• Du er sælger og sætter altid kunden først
• Målbevidst
• Er vant til at arbejde i et omskifteligt tempo
• Er effektiv og struktureret
• Arbejder godt som team, men også alene
Vi søger en salgsassistent og kan tilbyde dig en spændende stilling
med gode interne udviklingsmuligheder for rette vedkommende.
Du bliver en del af en stor koncern med passionerede medarbejdere
i et godt miljø. Gode arbejdsforhold og gunstige personalerabatter.
Stillingen er fuldtid/37 timer ugentligt.
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Sebo Rakip på tlf. 23 72 76 42
Hvis du føler, at dette er noget for dig, er du velkommen
til at sende en motiveret ansøgning og CV til
jobvejle@dkcompany.com
Tiltrædelse: Snarest

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 25 brands, 16.000 engroskunder,
5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3.9 mia.kr. Koncernen har selskaber i
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz,
Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

