Sales Advisor søges
Er du vild med sko?
Hos ECCO elsker vi sko og vi gør meget for at sikre, at vore kunder får den bedste rådgivning, når de
vælger at besøge vores butikker. Vi klæder os selv godt på med viden om de produkter vi sælger
og vi gør meget ud af, at agere dygtige Brand Ambassadors.
Vi har en ledig stilling i vores butik i Ringsted og søger derfor en ny kollega. Der er tale om en
deltidsstilling på ca. 10 timer ugentligt. Vagterne kan både ligge på hverdage og i weekender. Det
vil være en fordel hvis du har erfaring fra en ligende stilling.
Det vigtigste er, at du har mod på at få fyldt din bagage op med en god produktviden, som du skal
bruge, hver gang du møder på arbejde. Du har naturligvis lyst til at arbejde med mennesker, service
og salg. Derudover er det vigtigt, at du er en aktiv hold spiller, du har lyst til at bidrage til en god
energifyldt og glad stemning på arbejdspladsen.
Du må forvente, at vi i perioder har meget travlt med at yde den gode service overfor vore kunder.
Der vil også være perioder, hvor dit primære arbejde vil bestå i at sørge for, at baglokale og lager er
ryddelige. Ligesom du bidrager til, at vores udstilling og salgsareal altid fremstår præsentabelt.
Primære opgaver og ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•

Som salgsassistent vil du blive en del af teamet og vi forventer, at du er motiveret for
Kundevejledning og direkte salg
Varehåndtering, lageropfyldning og løbende supplering i butikken
Visuel merchandise
Oprydning og lettere rengøring
Forefaldende ad hoc opgaver

Du må påregne, at arbejdet kan være frem til kl. 19.15.
Samtaler vi blive aholdt løbende. Dato for opstart: hurtigst muligt.
Ansøg Her

Forestiller du digselv hos ECCO? Få et indblik i, hvad din nye spændende karriere indebærer på
www.enter.ecco.com.
CREATE THE FOOTPRINTS OF TOMORROW
Hos ECCO bliver du en del af en meningsfuld, udviklende og multikulturel arbejdsplads. Du bliver en
del af en global familie på mere end 25.000 personer som er stolte af at skabe morgendagens
fodspor.
Vi har et hovedkontor i Danmark og vi er et familieejet firma, der tilbyder internationale muligheder.
Vores kontorer og faciliteter har en uformel kultur og afslappet påklædningskode - vores skokode er
lidt strengere.
Bliv en del af os, vi garanterer livslang læring - fremskridtens hastighed er op til dig. Så hvis du er
nysgerrig, passioneret og klar til at gøre en forskel, passer du lige ind.

