HUGO BOSS er en af de førende mode- og livsstilsvirksomheder med omkring 14.000 medarbejdere på verdensplan.
Som Sales Associate er du en vigtig del af relationen til vores kunder, du har passion for vores produkter, og du
fungerer som brand ambassadør for HUGO BOSS. Bliv en del af et team, der skaber exceptionelle brand- og
shoppingoplevelser gennem entusiasme og ekspertise – for at skabe noget ekstraordinært, må vi udforske nye
muligheder sammen. Form din personlige fremtid hos HUGO BOSS!

Sales Associates – HUGO BOSS Outlet, Ringsted
HUGO BOSS Nordic ApS | Ringsted | Denmark | Part-time
Vi tilbyder en spændende mulighed som Sales Associate i vores BOSS Outlet i Ringsted. I HUGO BOSS leder vi efter
servicemindede, dedikerede og passionerede part time Sales Associates til vores team. Som Sales Associate vil dine primære
arbejdsopgaver være at levere ekstraordinære salsoplevelser, ved at give vores kunder den bedste service og vejledning, samt sikre
at butikken altid er præsentabel. De ledige stillinger varierer fra 8 – 16 timer om ugen, og stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.
Key responsibilities

•
•
•
•

At sælge og levere fremragende service og oplevelser til vores kunder
Visual Merchandising i tråd med vores guidelines
At sørge for at butik og lager altid fremstår præsentabelt
Gennemføre og deltage i interne træninger

Required qualifications

•
•
•
•
•
•

Du har en stærk salgsprofil med erfaring fra en lignende position
Du kan kommunikere på både dansk og engelsk
Det er en klar fordel, hvis du er bekendt med KPI’er
Du forstår og repræsenterer brandets egenskaber og kvaliteter
Du er modebevidst og ansvarsfuld, og du fremstår altid professionel
Du er pligtopfyldende og loyal

Benefits
•
•

Skræddersyede træninger og professionelle udviklingsmuligheder
Dynamisk og inspirerende arbejdskultur

HUGO BOSS tilbyder deres medarbejdere exceptionelle arbejdsforhold i et internationalt miljø. Hvis du er interesseret i
modebranchen og er ambitiøs, hører vi meget gerne fra dig.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via https://careers.hugoboss.com/job/Ringsted-85-4100/665428501/

