SALGSASSISTENT TIL DK COMPANY
I MAGASIN LYNGBY OG
MAGASIN FIELDS

Elsker du at sælge? Værdsætter du god kundeservice? Er du en teamplayer? Og sidst men ikke mindst brænder du for
mode? Hvis ja, så kan du være den nye kollega, vi søger.
Som salgsassistance hos os skal du være med til at sælge og profilere vores brands på bedste vis. Vi har InWear,
Part Two, Karen By Simonsen, Soaked In Luxury, Gestuz og Matinique. Du brænder for at gøre et positivt indtryk på
kunderne i butikken – gerne med din erfaring fra forrige jobs inden for mode. Du er initiativrig, fleksibel og udadvendt
og værdsætter en hverdag, hvor kundetilfredshed er et meget vigtigt mål, og hvor vi arbejder i et højt tempo. Du er ikke
bange for at gå forrest og tage selvstændige initiativer, og din begejstring for salg smitter af på kunderne såvel som
kollegaer.
DIN PERSONPROFIL

VI TILBYDER DIG
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Du er smilende, positiv og serviceminded
Du er meget fleksibel og stabil
Du er resultatorienteret
Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
Du har en god fornemmelse for modebranchen
Du har gerne tidligere erfaring fra tøjbranchen

•
•

Et professionelt team med dygtige kollegaer
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling i
et tøjfirma i vækst
Varieret arbejde hvor ikke 2 dage er ens
En arbejdsplads hvor tempoet er højt

Du bliver en del af et friskt og dynamisk salgsteam, hvor engagement, fælles succes og lysten til at yde vores
bedste er drivkraften i vores hverdag. Jobbet er deltid med timer efter aftale og aften- og weekendarbejde skal
påregnes.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med foto og relevante bilag på mail senest d. 30. juni 2018.
Skriv ”salgsassistent” i emnefeltet og send ansøgningen med bilag til en af nedenstående mailadresser:
Magasin Lyngby til u45060@dkcompany.com
Magasin Fields til u45111@dkcompany.com .
Samtaler vil blive afholdt løbende. Stillinger ønskes besat snarest.
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.
Produktporteføljen er bred og mulighederne er store i en koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 5 retail-koncepter, 200 helt og delvist
ejede detailbutikker samt e-handelsplatform. Den årlige omsætning er 2,8 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Den københavnske division har ansvaret for Inwear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury.

