SALGSASSISTENT til fransa, Broen Esbjerg
Vi søger en frisk & udadvendt salgsassistent til 30-37 timer
Har du en drøm om en karriere i modebranchen?
Har du en brændende interesse for salg og kundebetjening?
Ønsker du at blive en del af et fantastisk team?
Så kan det være, du er den, vi leder efter!
DINE ARBEJDSOPGAVER VIL HOVEDSAGELIGT VÆRE
• Salg og kundebehandling
• Kasseopgørelse
• Varemodtagelse
• Vareeksponering
Du bliver en del af en stor koncern med gode interne udviklingsmuligheder.
SOM PERSON KENDETEGNES DU VED FØLGENDE
• Udadvendt og energisk
• Seviceminded
• Du er en passioneret sælger og sætter altid kunden først.
• Målbevidst og motiveres af at arbejde op mod budget
• Arbejder godt i et team og på egen hånd
• Du er en fleksibel og stabil person
• Er smilende, positiv og har udstråling
• Kan identificere dig selv med vores brands
• Er engageret, effektiv og struktureret
• Er uddannet indenfor branchen
• Kan handle selvstændigt
• Kan tage ansvar
VI TILBYDER
• At arbejde med et af branchens stærkeste brands
• Et humoristisk og nærværende arbejdsmiljø
• En stilling i en ambitiøs organisation, der hele tiden stræber efter at gøre tingene bedre
• Løn efter kvalifikationer
• Et spændende job med daglige udfordringer, søde kollegaer og gensidig respekt
Synes du, at ovenstående lyder spændende, så send din ansøgning på jobvejle@dkcompany.com mærket
“Salgsassistent fransa, Broen Esbjerg.
Spørgsmål vedr. stillingsopslaget rettes til butikschef Blenda Hein på tlf. 30672015
Ansøgningsfrist: 15. marts 2019
Vi behandler ansøgningerne løbende, og ser frem til at modtage din ansøgning.
Arbejdssted: fransa, Broen Esbjerg
Tiltrædelse: 1. april 2019 eller efter aftale

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.

