Er du vores nye INWEAR sælger
på Sjælland, Fyn og øerne?

InWear søger en passioneret og selvstændig sælger, der kan tænke sig
at arbejde for et dynamisk brand, med stor kendskabsgrad i en rivende
udvikling. Du er interesseret i mode og følger med i, hvad der rører sig.
Stillingen er som udgangspunkt et barselsvikariat på et år.

Vi kan tilbyde en spændende og alsidig stilling i en ambitiøs
organisation, der hele tiden stræber efter at gøre tingene bedre.
Du vil få indflydelse på strategien og salgsfremmende tiltag på dit
marked i samarbejde med vores dedikerede team og dine kollegaer.
Du vil få base i vores smukke rammer på Holmen.

Jobbet:

Vi kan tilbyde:

Du får ansvaret for at sikre et fortsat øget salg, samt

Et spændende og selvstændigt job på et spændende brand

opbygge langsigtede og tætte relationer med nye samt

med en vigtig historie.

eksisterende kunder.

Du bliver en del af et stærkt team hvor holdånd og højt drive

Du får ansvar for salget af vores 6 årlige kollektioner samt

kendetegner vores hverdag.

lager og ekspres.

Løn efter kvalifikationer, bil og firmapension.

Du er ligeledes ansvarlig for at skabe vækst af NOOS

Tiltrædelse snarest muligt.

koncept.
Du er ansvarlig for salgsbudget herunder planlægning og

Kontakt:

rapportering til ledelsen.
Du bliver ansvarlig for salgstræning af butikspersonale og

Send din ansøgning samt CV med foto til mail:

afholdelse af diverse arrangementer hos vores kunder

contact@dkcompany.com, mærket ”Inwear – Sælger”

Du er ansvarlig for at varerne er vel repræsenteret i
butikkerne og at merchandising altid er perfekt i forhold til
trends, kampagner mv.

Vi indkalder løbende til samtale, og vil derfor gerne have
din ansøgning hurtigst muligt, og senest 20. februar 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Sales Manager: Mia Vriborg på mobilnummer 22

Din baggrund og

66 12 82 eller på mail; mivn@dkcompany.com

personlige kvalifikationer:
Du har mindst 2 års erfaring fra en lignende stilling, samt

Vi glæder os til at høre fra dig.

indgående kendskab til kunderne i området.
Du har et godt overblik, arbejder selvstændigt og
struktureret. Derudover er du punktlig, målrettet og
motiveres af at skabe resultater.
Du er indforstået med at have skiftende arbejdstider, samt i
messeperioder nogen rejseaktivitet.

INWEAR.COM

