FASHION FACTORY OUTLET
BUTIKSASSISTENT – DELTID
Erfaren butiksassistent søges til modebutik i Ringsted Outlet.
1 deltidsmedarbejder søges til start hurtigst muligt.
Du skal være fyldt 18 år.
Vi har rivende travlt, og har brug for hurtige og fleksible hænder omgående
Fast hver anden weekend, samt hverdagslukke vagter - med mulighed for
flere timer ved ferie og sygdom.
Vagter/timer efter sæson og behov og kan variere fra uge til uge, men ud
fra en minimum 4 ugers arbejdsplan.
Derfor er stillingen oplagt for en studerende fra Ringsted-området.
Stillingen er med mulighed for forlængelse og flere timer ved stabil og dygtig
arbejdsindsats.
-Åbningstider alle dage 10-19En del lukkevagter skal påregnes
Erfaring fra opsøgende salg på gulvet i butik er et must. Tøj, sko og
accessories er en fordel.
Erfaring med kassesalg, varehåndtering, samt mindre
ansvarsopgaver/områder er en fordel.
Medarbejderen skal kunne tale og forstå dansk og engelsk i skrift og tale.
Vi søger medarbejdere, som BRÆNDER for mode og kundeservice.
Du skal:
• kunne starte snarest muligt
det skal påregnes faste weekendvagter i samarbejde med dine
kollegaer, samt flere lukkevagter i ugens løb. Og ekstravagter i
forbindelse med events og sygdom og travlhed
• være ansvarsbevidst
• være yderst flexibel overfor kollegaer, opgaver og arbejdstider. Især
ved sygdom
• være yderst stabil

• kunne arbejde selvstændigt, men stadig være en del af et ungt
positivt team
• du skal kunne sætte dig selv igang i stille perioder, samt have overblik i
travle perioder
Fast timeløn tilbydes, samt attraktiv personaleordning.
*****OBS ansøgning og spørgsmål modtages kun pr. mail!******
Ansøgninger afleveret i butik, eller henvendelser via tlf. vil IKKE komme i
betragtning.
Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig HURTIGST MULIGT på mail
jobringstedtaastrup@gmail.com
Alle spørgsmål bedes rettes på mail.
Aktuelle til stillingen vil blive kaldt ind til samtale hurtigst muligt, måske
allerede dagen efter sendt ansøgning - Hold øje med din mail.

