JACK & JONES OUTLET
STORE ASSISTANT – DELTID
Til vores eneste Outlet butik i Danmark, vi leder nu efter 1-2 energiske
deltidsansatte, der lever og ånder for denim og som har en passion for
mode. Så hvis du vil være en del af et dynamisk team, og være med til at
sikre at vi har Ringsteds fedeste Outlet butik, så skal du læse videre!
Brænder du for salg og mode, og har du lyst til at prøve kræfter med et job
med mange forskellige udviklingsmuligheder og retninger? Bliver du
motiveret af en alsidig arbejdsdag, med spændende og varierede
opgaver? Vil du have en stor kontaktflade og arbejde i et både sjovt og
dynamisk arbejdsmiljø?
Til JACK&JONES i Ringsted Outlet søger vi en energisk fuldtids butiksassistent
M/K med garanti for udfordringer og personlig udvikling.
JACK & JONES
Hos JACK & JONES mener vi at vores medarbejdere er kernen i vores
forretning, og som sælger hos os er du garanteret både faglig og personlig
udvikling.
Du skal sammen med et dynamisk team i Ringsted evne at fortsætte den
positive udvikling samt sikre, at kunderne altid får den bedste og mest
positive oplevelse. Din indtrædelse i teamet skal samtidigt være med til at
garantere, at vi fortsat har Ringsted Outlets fedeste butik!
Gennem faglig stolthed, autentisk og konsekvent, men positiv ledelse,
trænes du i vores retail- og servicekoncept samt kernekompetencer. Som
butiksassistent hos JACK & JONES måles du primært på din evne til at skabe
en optimal oplevelse for kunderne, samt evnen til at skabe en solid udvikling
og indtjening for butikken. Vores fornemste opgave bliver at klæde dig
bedst muligt på, så du kan performe i bedste stil i teamet og blandt kunder.
Personlighed
Du er selvstændig, resultatorienteret, arbejder struktureret og har en
udpræget vindermentalitet. Men allervigtigst er det, at du har viljen til at
skabe positive resultater sammen med teamet. Det er vigtigt for os, at du
altid går forrest og tænker i løsninger fremfor begrænsninger. Du trives i en
spændende og udfordrende stilling i en international retail-kæde, hvor du
selv har mulighed for at påvirke rammerne for din stilling, og hvor succesen i

høj grad skabes via dine og teamets indsatser og bidrag.
Når kunderne besøger butikken, står du altid klar med råd og inspiration. Til
gengæld tilbyder vi dig et job der udfordrer dine evner og inspirerer dig til
udvikling.
Kvalifikationer:
• Salg og kundeservice er en naturlig del af din personlighed
• Du er ambitiøs af natur
• Stort engagement, og smittende gejst
• Gerne erfaring fra en lignende stilling i detailhandlen
• En dygtig købmand der altid tænker i resultater på både top og
bundlinje
• Teamplayer der både har øje for egne og butikkens performance
• Dokumenterede salgsresultater er en fordel men ikke et krav
Vi tilbyder:
• En bærende rolle i et fantastisk sammentømret team
• Et ungt og dynamisk arbejdsmiljø
• Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling
• Muligheden for at skabe en karriere i en førende retail-kæde med
mere end 1.000 butikker på verdensplan
• En lønpakke, der honorerer dit ansvar og din evne til at skabe vækst i
salg og indtjening
Vi ser frem til at høre fra dig.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Butikschef
Kristine Rude på tlf.: +45 26 16 58 23. Send os din ansøgning og CV hurtigst
muligt og senest d. 31. juli 2022.
Vi behandler ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. Vent derfor ikke
for længe med at sende din ansøgning.
Tiltrædelse: Senest d. 1. august 2022 eller efter aftale.
KLIK HER for at søge jobbet.

