Juleassistance til DK Company i Magasin Kgs. Nytorv
So m Juleassistance hos os skal du være med til at sælge og profilere
vores brands på bedste vis.
SØG JOBBET:

PERSONPROFIL:







Serviceminded og engageret.
Erfaring med personligt salg – gerne indenfor tøj.
Fleksibel og mødesikker og ikke bange for at tage fat.
Tage ansvar og udvise initiativ.
Evner til at skabe relationer til vores kunder.
Trives med udfordringer.

Hos os bliver du en del af et ungt og energisk team, hvor vi er
sammen om opgaverne og hvor alle bidrager til at skabe og
fastholde et positivt og godt arbejdsmiljø, som smitter af på
vores kunder.

Som Juleassistance kommer du til, at være en del af en butik, hvor
tempoet er højt, men kravene til salg og kundeservice er ligeledes
høje. Du kommer også til at tage del i dagligdagens mange andre
opgave, såsom vareopfyldning, oprydning m.v.
Opgaverne er mange og mangfoldige, så har du lyst og mod på
at blive en del af vores team og en del af en international koncern
i vækst så send din ansøgning, CV og gerne foto til:
Job-magasinkgsnytorv@dkcompany.com og noter
“Juleassistance”. Ansøgningsfrist 20/10-2017

VI TILBYDER DIG:






Ansættelse i perioden d. 15/11-17 til d. 31/01-18.
En sjov arbejdsplads med et stærkt socialt fællesskab.
En udfordrende hverdag med højt tempo.
En plads i en virksomhed med positiv udvikling.
For den rette muligheden for vedvarende ansættelse.

Magasin Kongens Nytorv 13 1095 København K

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 2,2 mia.kr. Koncernen har selskaber i
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Spanien, Canada og Kina.

