SILKEBORG
SØGER

S A LGS A S S IS T E N T

SALGSASSISTENT SØGES TIL COMPANYS SILKEBORG
BR ÆNDER DU FOR MODE, ELSKER DU AT SÆLGE, HAR DU FLAIR FOR VISUELT UDTRYK OG ER DU EN TEAMPLAYER?

Hvis ja, så kan du være den nye kollega, vi søger.
Companys søger en dygtig salgsassistent med brancheerfaring. Som
salgsassistent i Companys bliver du en del af en travl og positiv
arbejdsplads med gode muligheder for at udvise ansvar, initiativ og
god service. Du skal være forberedt på en hverdag fyldt med et højt
tempo og glade kunder.

ARBEJDSOPGAVER
•
•
•

Professionel salgsvejledning til vores kunder på tværs af alle brands
Modtagelse af varer samt vareopfyldning
Diverse ad hoc opgaver

PERSONPROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring fra tøjbranchen
Du har god fornemmelse og passion for mode
Du er smilende, serviceminded og har et positivt sind
Du har flair for visuelt udtryk
Du er fleksibel og stabil

VI TILBYDER
•		En moderne, inspirerende, dynamisk og international virksomhed
•		Et profesionelt team med gode kollegaer
•		Et spændende job hvor ikke 2 dage er ens
•		God oplæring og salgstræning
•
Løn tilpasset dine kvalifikationer
Tiltrædelse snarest, stillingen er 30 timer ugentligt.
Mulighed for flere timer i forbindelse med ferie.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med foto, samt relevante bilag.
Send din ansøgning til Anna på mail: Antr@dkcompany.com
Mærk ansøgningen ”Salgsassistent”. Eventuelle spørgsmål kan stilles
til Anna på tlf. 86802620\60867399. Der vil blive afholdt samtaler
løbende. Vi gør opmærksom på, at du skal aflevere en straffeattest ved
ansættelse

Du er resultatorienteret
Du er ansvarsbevidst, proaktiv og kan arbejde selvstændigt

COMPANYS SILKEBORG I T VÆRGADE 2-4 8600 SILKEBORG I TLF. 86802620

Companys er en del af DK Company A/S, der er en dynamisk og vækstorienteret international virksomhed med passionerede mennesker, der ønsker at
gøre en forskel. Produktporteføljen er bred, og mulighederne er store. Der designes, produceres og distribueres mellem 4 og 8 kollektioner årligt fra hver af
de 21 brands til 14.000 engroskunder og 250 helt og delvist ejede detailbutikker. Den årlige omsætning er 3,5 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Spanien, Canada, Holland, Frankrig, Schweiz, Kina og Tyrkiet.

