HAIR FACTORY
FRISØR
På grund af travlhed søger vi flere kollegaer.
Elsker du at arbejde med hår som frisør, vejlede og sælge hårprodukter
samt at yde en god kundeservice?
Så har du nu muligheden for at blive en del af vores team i Hair
Factory.
Du bliver en del af en travl, meget attraktiv og positiv arbejdsplads,
med de bedste muligheder for at udvise ansvar, tage initiativ og yde
god service.
Vi forventer, at du kan tilpasse dig en arbejdsuge som fuldtidsfrisør.
PERSONPROFIL
Vi søger en kollega, der brænder for at være kreativ og brænder for sit
fag som frisør.
Vi er Danmarks største sælger af professionelle hårprodukter i salon og
vi forventer at du er:
• Professionel uddannet frisør, smilende, serviceminded og har et
positivt sind.
• Er fleksibel og mødestabil.
• Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt.
• Har overblik og ordenssans.
• Er glad for kundekontakt, og er udadvendt.
• Er autentisk, loyal og oprigtig.
VI TILBYDER
• Gode kollegaer, god stemming og et godt team work.
• Løn tilpasset dine kvalifikationer.
• En dynamisk, velfungerende og inspirerende arbejdsplads.
• L’Oreal huset er vores største samarbejdspartner med kurser og
videre udviklingsmuligheder. Hvis man brænder for faget har vi

rigtig gode muligheder for løbende kurser samt
efteruddannelsesmuligheder.
• Vi bruger alt kemi fra L’Oreal professionelle.
DINE ARBEJDSOPGAVER
De primære arbejdsopgaver vil være:
• Alt som går under frisørfaget.
• Betjene og servicere kunder.
• Hjælpe hvor der er brug for det, generel service.
• Modtagelse, samt opfyldning af varer.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, vedhæft gerne et foto af dig
selv og et CV.
Send din ansøgning til: Hairfactory@live.dk eller aflevér den personligt i
butikken.
Der vil løbende blive afholdt samtaler gennem ansøgningsperioden,
indtil den rigtige melder sig.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Hair Factory i Ringsted Outlet
Butik 55
Klosterparks Allé 149B
4100 Ringsted
Tlf. 46 49 17 76
ATT: Giti Foroghi

