ASICS OUTLET
Fuldtid

Vi søger en dygtig sælger, der skal stå for salget og den daglige kundekontakt.
Som sælger har du ikke kun ansvaret for de eksisterende kunder, men du har også modet og ikke
mindst evnen til at ”åbne døre” og skabe nye stærke kunderelationer. Du har et stort drive, er
ambitiøs og kan igennem tidligere sælgerjobs bevise, at du kan skabe resultater.
Hvis du kan nikke ja til ovenstående og vil være en del af et stærkt, succesfuldt og passioneret
team, så er du måske vores nye kollega i et af verdens største løbebrands.
Rollen som fuldtidsmedarbejder i ASICS indebærer selvfølgelig også, at du bliver frontfigur for
vores brand og din opgave bliver derfor også at give samtlige kunder en unik, passioneret og
ekstraordinær oplevelse.

ASICS tilbyder:
-

-

Et superspændende og selvstændigt job i et stærkt brand med en markant vækst. Du bliver
en del af et skønt team, hvor holdånd, et højt drive og godt humør kendetegner vores
hverdag
En stilling i en ambitiøs koncern, der hele tiden stræber efter at blive bedre
Løn efter kvalifikationer
Mulighed for udvikling i vores firma, både i butikken og udlandet
Medarbejderrabat på alle vores ASICS produkter

Din baggrund:
-

Du har mindst 1 års dokumenteret erfaring fra en lignende stilling
Du har et godt overblik, arbejder selvstændigt og struktureret
Du er punktlig og ambitiøs og går forrest for at drive en positive udvikling
Du er smilende, udadvendt og har en god portion humor
Forstår og taler dansk og engelsk på forretningsniveau
Er sportsminded og har en smule kendskab- og eller erfaring indefor sport

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Hagstrøm på telefon
35121175. Eller send din ansøgning og dit CV til ringsted.outlet@asics.com
Vi afholder løbende samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdssted:
Ringsted
Stillingen er på 37 timer ugentligt

