// Join Companys
outlet på Langelinie//

Står du og mangler et studiejob, kan du være den rette til at sælge
vores dame- og herrebrands hos Companys outlet på Langelinie.
Vi mangler en dygtig og dedikeret salgsassistance, max. otte timer om
ugen, primært eftermiddage og weekender, som brænder for at sælge
varer fra diverse af DK Companys mange brands i vores outlet på
Langelinie.
ARBEJDSOPGAVER
• Professionel salgsvejledning til vores kunder
• Modtagelse af varer samt lageropfyldning
• Diverse ad hoc-opgaver
PERSONPROFIL
•
•
•
•
•
•

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra lignende job
Du har en god fornemmelse og passion for mode
Du er fleksibel og arbejdsom
Du er smilende, serviceminded og har et godt humør og en god energi
Du er stabil
Du er 18 år eller derover

VI TILBYDER
•
•
•
•

En moderne, inspirerende og dynamisk virksomhed
Et professionelt team med dygtige kollegaer og højt humør
Et spændende job, hvor ikke to dage er ens
God oplæring og salgstræning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med foto og relevante bilag.
Stillingen ønskes besat snarest muligt, så tøv ikke med at sende din ansøgning
mærket "Salgsassistance Companys Langelinie" til mail:
jobs@dkcompany.com. Vi ser frem til at høre fra dig.
Der vil blive afholdt samtaler løbende gennem ansøgningsperioden.
Vi gør opmærksom på, at du skal aflevere en straffeattest ved ansættelse.

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 22 brands, 16.000 engroskunder,
200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige
omsætning er 3.5 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien,
Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt
repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i
Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

