BLIV ELEV HOS BLEND ESBJERG
Blend er en ung fremadstormende butikskæde som i øjeblikket åbner herretøjsbutikker rundt omkring i Danmark.
Vi åbnede vores første butik i 2016, og har i dag 6 butikker fordelt rundt i Danmark. Vi søger en elev som brænder for
at komme med på rejsen, og være med til at skabe en stærk landsdækkende kæde af butikker.

VI TILBYDER:
• En arbejdsdag, hvor vores kunder forventer at få en oplevelse, der er ud over det sædvanlige
• Et uddannelsesforløb, der sikrer dig viden og færdigheder indenfor butiksdrift
• Dine egne ansvarsområder i butikken, der matcher dine interesser og kvalifikationer
• En travl hverdag med mange afvekslende opgaver
• En arbejdsplads, med fokus på et godt arbejdsmiljø
VI FORVENTER DU ER:
• Smilende
• Udadvendt
• Initiativrig
• Fleksibel
• Pligtopfylende
• Har lysten til at lære
• Har interesse for mode
• Du skal have bestået EUD/ HG/ GF2

Er dette job lige dig og ser du dette som din mulighed for en fremtidig karriere, så send os straks en ansøgning.
Har du spørgsmål eller vil du høre mere om stillingen så kontakt butikschefen Blend Esbjerg på 30 67 20 06
Send din ansøgning til bcblendesbjerg@dkcompany.com
Har du intet hørt inden 30/6-2019 er du ikke kommet i betragtning til stillingen.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2019
Arbejdssted: Blend Esbjerg
Tiltrædelse 1. juli 2019

Se mere på
blendcompany.com

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 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige
omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina
samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.

