Butiksassistent på deltid til Rosendahl Design Groups
outlet i Ringsted
Har du lyst til at sælge og yde den bedste service til vores kunder, og trives du med at arbejde med stærke
danske brands? Så kan det være, at denne stilling som butiksassistent i vores Ringsted outlet er noget for
dig.
Om jobbet
Din primære opgave er først og fremmest at betjene og servicere vores kunder i butikken. Dette indebærer
kassebetjening, og herudover vil du også skulle fylde varer op samt hjælpe til med rengøring og diverse
forefaldende arbejde.
Arbejdstiden vil være ca. 7 timer pr. uge og vil primært være eftermiddage, weekender og i ferieperioder efter
behov.
Vi tilbyder et udadvendt job med salg af stærke brands i en flot butik i en spændende ”outlet-by”. Du bliver
en del af et fællesskab af engagerede og professionelle kollegaer, som respekterer og hjælper hinanden.
Din profil
Vi søger en kollega over 18 år, der brænder for salg og service, og vi forventer, at du:
•
•
•
•
•

Er udadvendt, smilende og imødekommende
Er ansvarsbevidst og mødestabil
Har overblik og ordenssans
Kan arbejde selvstændigt
Har nogen salgserfaring

Spørgsmål og ansøgning
Er det dig, vi leder efter? Så kom forbi butikken med en ansøgning og et CV til butikschef Heidi Haastrup
Nielsen, eller søg online via nedenstående link.
Vi glæder os til at høre fra dig hurtigst muligt og holder løbende samtaler, indtil vi finder den rigtige kolega til
vores team.
Vi betragter mangfoldighed og forskellighed som en styrke i vores organisation. Derfor opfordrer vi alle
kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge
stillingen.
Om Rosendahl Design Group

Vi er en danskejet familievirksomhed med 130 medarbejdere, der siden 1984 har været førende producent
af dansk design. Vores mission er at skabe nyt, holdbart design i den kvalitet, dansk design er kendt for
verden over – og samtidig profilere og værne om den danske designskat ved at genopdage og videreudvikle
klassikere.
Fællesnævneren er produkter, der gør hverdagen smukkere og skaber værdi for vores kunder. Vi er stolte af
at arbejde med en brandportefølje, der tæller Rosendahl, Kay Bojesen, Arne Jacobsen Clocks, Holmegaard,
Bjørn Wiinblad, JUNA, Lyngby Porcelæn og Kähler.
Se mere på Rosendahl Design Group.
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