DENIM HUNTER SØGER SALGSELEV
Er du vild med mode, initiativrig og dygtig til sprog?
Brænder du for at tage en 2-årig uddannelse som salgselev hos et internationalt modebrand? Vi søger en dygtig og engageret
salgselev til vores kontor i Ikast med opstart hurtigst muligt.
I LØBET AF DIN UDDANNELSE VIL DU KOMME TIL AT ARBEJDE MED:
- Telefonsalg til kunder
- Ordrehåndtering
- Servicering af kunder og agenter/sælgere
- Koordinering af salgsmøder samt deltagelse her i
- Nyhedsbreve til B2B og B2C
- Lagerkunder i huset
- Showroom opdatering
- Diverse ad hoc opgaver
KVALIFIKATIONER
Du har som minimum afsluttet HHX, HG2 eller studentereksamen/HF + HGS. Du har et godt kendskab til
Microsoft Office, og gerne Excel. Gode engelsk kundskaber er et must.
PERSONLIGE EGENSKABER
Vi forventer, at du har masser af gå-på-mod, godt humør og ikke mindst flair for menneskelige relationer. I perioder er arbejdstempoet højt, det skal du kunne håndtere uden at miste overblik. Vi forventer, at du udviser gejst, er ærlig, ansvarsfuld,
selvstændig og serviceminded. Og så har du naturligvis interesse for mode.
JOIN THE WINNING TEAM
Denim Hunter er en del af den internationale modevirksomhed DK Company. Hos DK Company tror vi på hele mennesker. Et
balanceret liv – både privat og på jobbet – skaber de bedste resultater personligt for den enkelte medarbejder, kollegialt i
forhold til samarbejde og til gavn for virksomheden. Vi investerer derfor gerne tid og ressourcer i udvikling af vores medarbejdere – fagligt og personligt.
Vi tilbyder en alsidig uddannelse i en uformel organisation med fuld fart på og et bredt samarbejde med kollegaer på tværs af
organisationen samt gode personaleforhold. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, ekskl. pauser.
HENVENDELSE
Send din ansøgning til Anita Kuhn på jobs@dkcompany.com mrk. ”Salgselev, Denim Hunter”. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 96 60 36 52. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, men send din ansøgning, så vi har den senest
den 30. november 2017.

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 2,5 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

