JOIN DK COMPANY

MAGASIN KONGENS NYTORV

DK Company søger salgsassistancer til vores brands Inwear, Part Two, Karen By Simonsen, Soaked in Luxury, Cream og
Gestuz til Magasin Kongens Nytorv.
Vil du være en del af et dynmatisk team og skabe kæmpe vækst?
Vi mangler dygtige og dedikerede salgsassistancer på deltid.

ARBEJDSOPGAVER
•
•
•
•

Professionel vejledning til vores kunder
Vareopfyldning
Oprydning
Diverse ad hoc opgaver

PERSON PROFIL
•
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du
Du

har erfaring med personligt salg, gerne indenfor mode
er serviceminded, smilende og har et positivt sind
er engageret og har passion for mode
er fleksibel og stabil
er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
har en evne til at skabe vedvarende kunderelationer

VI TILBYDER
•
•
•
•
•
•

En inspirerende dynamisk virksomhed i vækst
Personlig træning og faglig udvikling
En udfordrende hverdag med højt tempo
Forståelse for service på højt niveau
Et professionelt team med et stærkt socialt fælleskab.
5-15 timer ugentligt og evt.mulighed for at arbejde flere
timer og hele dage i perioder

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med foto og relevante bilag.
Stilling ønskes besat, når vi har fundet den rette kandidat.
Send din ansøgning senest d. 25 juli 2018 til job-magasinkgsnytorv@dkcompany.com
Der vil blive afholdt samtaler løbende gennem ansøgingsperioden.
Vi gør opmærksom på, at du skal aflevere en staffeattest 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 20 brands, 14.000 engroskunder, egne detailbutikker i Norge, Sverige, Danmark og
Schweiz samt e-handels platform. DK Company skaber mode ud fra filosofierne om ’value for money’ og ’luxury for less’. Den årlige
omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina
samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Se mere på www.dkcompany.com.

