POMPDELUX
SØGER EN B UTIKSELEV TIL RINGSTED

VIL DU VÆRE EN DEL AF POMPDELUX
– VI SØGER EN BUTIKSELEV I RINGSTED
Har du let til smil og ambitioner om at yde service på
højt plan? Tiltaler butikslivet dig? Er der en sælger gemt
i maven på dig, og jagter du en hverdag i en verden fyldt
med børnetøj. Så kan drømmen om en butiksuddannelse
blive en realitet og det er måske dig, der skal være vores
nye elev.
PRIMÆRE OPGAVER
• Butiksdrift
• Varebehandling
• Kunderådgivning og betjening
• Butiksindretning herunder merchandising
• Budgetplanlægning
FAGLIGE KOMPETENCER
• Du har bestået et grundforløb dvs. en EUX BUSINESS,
HHX eller lignende
• Vi forventer at du har kendskab til Microsoft Word,
Excel og Outlook
• Du taler dansk og engelsk
PERSONLIGE KOMPETENCER
• Du brænder for at sælge
• Smilende udadvendt og med en seriøs indstilling til
hvad du laver også når det går stærkt
• Du sætter en ære i at tale med alle mennesker for at
kunne yde god kundeservice
• Du er initiativrig og imødekommende
• Din nysgerrighed er stor og du er ikke bange for
udfordringer
• Din personlighed smitter positivt af på dine omgivelser
og du er en teamplayer
• Du har mod på at tage ansvar og arbejde selvstændigt
• Energisk og ambitiøs er ord som beskriver dig godt
• Det tiltaler dig at have skiftende arbejdstider som
nutidens detailhandel byder
• Du interesserer dig for mode og elsker, at følge med i
nye trends og tendenser

www.pompdelux.dk

VI TILBYDER
En spændende butiksuddannelse med en arbejdstid
på 37 timer excl. pause om ugen fordelt på både hverdage og weekend i vores skønne POMPdeLUX-shop
i Ringsted. Her vil du samarbejde med 10 pragtfulde
og topmotiverede kollegaer, og vil indgå i et uformelt
arbejdsmiljø, hvor mulighederne er mange og hvor
samarbejde er et nøgleord for at nå i mål. Vi tilbyder 2
års spændende, travl og varieret hverdag, skoleophold og
løn efter gældende regler. Vores 6 kerneværdier; ægte,
fælleskabsorienteret, stilfuldt, gennemført, passioneret
og positivt er vigtige afsæt for alt hvad vi gør.

ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Er du frisk på 2 års butiksuddannelse og er ovenstående
noget som tiltaler dig, så send os din ansøgning med
billede og eksamensbeviser hurtigst muligt til
job@pompdelux.dk mærket ”Butikselev”
Tiltrædelse er snarest mulig. Ansøgningerne behandles
løbende.

job@pompdelux.dk

POMPdeLUX er en danskejet børnetøjsvirksomhed, der sælger stilfuldt børnetøj internationalt.
Vi producerer med omtanke for vores medarbejdere, miljøet og vores leverandører, og udbyder vores børnetøj
gennem Home Shopping, egen webshop og outlets.

