SHOPANSVARLIG

TIL MATINIQUE I MAGASIN ÅRHUS
Som shopansvarlig hos os skal du være med til at sælge og profilere vores herrebrand,
Matinique, på bedste vis. Du vægter service og skabelsen af gode kundeoplevelser
højt, og du brænder for at gøre et positivt indtryk på kunderne i butikken. Du trives med
udfordringer, hvor du har handlefrihed til at opnå dine mål. Du er initiativrig, udadvendt
og værdsætter en hverdag, hvor kundetilfredshed er et vigtigt mål.
VI SER GERNE, AT DU ER:
•

Serviceminded, engageret, initiativrig

•

Fleksibel, mødesikker, proaktiv og ikke bange for at tage fat

•

Villig til at lære og til at tage ansvar for butikken

•

Du har en evne til at skabe vedvarende relationer til kunderne i butikken

•

Du har erfaring med personligt salg – gerne inden for tøj

•

Du er en teamplayer og er ikke bange for at gå forrest

•

Selvstændig og har nemt ved at have mange bolde i luften

Hos os bliver du en del af et energisk team, hvor vi er sammen om opgaverne,
og hvor alle bidrager til at skabe og fastholde et positivt og godt arbejdsmiljø,
som smitter af på vores kunder.
VI TILBYDER DIG:
•
•
•
•
•
•
•

Selvstændighed
Dit eget lille team som sammen med dig driver Matinique shoppen
Personlig træning og udvikling i hverdagen samt en forståelse for
service på højt niveau
En udfordrende hverdag
En plads i en virksomhed med stor, positiv udvikling
En stilling er på 37 timer ugentligt
Et godt fællesskab også på tværs i Magasin

Som shopansvarlig kommer du til at være en del af en shop, hvor kravene til salg og
kundeservice er høje. Du kommer derudover til at tage del i dagligdagens andre
opgaver, såsom vareopfyldning, oprydning, lagerarbejde, bestilling af varer,
merchandising m.v.
Opgaverne er alsidige, så har du lyst og mod på at blive en del af vores team og en
del af en international koncern i vækst, så send din ansøgning, CV og gerne foto til:
jobs@dkcompany.com, mrk. Salgsassistent Matinique, Magasin Århus, att. Charlotte
Ravnsø Lind.
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi behandler de indkomne ansøgninger
løbende. Jobstart meget gerne pr. 1. oktober 2021, men vi venter gerne på den rette.
Ved ansættelsen skal der kunne fremvises ren straffeattest.

