JACK & JONES OUTLET
SALGSASSISTENT – DELTID
Vi leder med lys og lygte efter byens skarpeste deltidsansatte!
Er du udadvendt? Er du social og trives du med at interagere med andre mennesker?
Så kan du være præcist den person vi leder efter!
Sidste år åbnede vi døren til vores første Outlet butik i Danmark og vi leder nu efter
en energisk M/K 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!
Hos JACK & JONES mener vi at vores medarbejdere er kernen i vores forretning, og som
butiksassistent hos os, er der garanti for både faglig og personlig udvikling.
Vi søger en stærk salgsassistent, der både formår at levere på salgsdelen, men ikke
mindst give vores kunder en fantastisk service – hver gang!
Stillingen er på ca. 8 timer om ugen, hvor den primære arbejdstid vil være
eftermiddag/aften, samt weekend. Det vil derfor være en fordel, hvis du er +18, da
lukkevagter også vil blive aktuelle. I perioder med stor travlhed såsom jul, ferieperioder
og under udsalg, vil der kunne forekomme ekstra timer, dog altid efter gensidig aftale.
JACK & JONES
Du skal sammen med din kollegaer i Ringsted evne at fortsætte den positive udvikling og
sikre at kunderne altid får den bedste og mest positive oplevelse.
Gennem faglig stolthed, autentisk og konsekvent men positiv ledelse, trænes du i vores
retail-koncept og kernekompetencer. Som salgsassistent 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.
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
frem for problemer. 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.
Det er vigtigt for os, at vores kunder altid får den bedste oplevelse når de besøger vores
butik, og det er i den grad vores medarbejderes personlighed og indstilling der gør, at vi
kommer i mål med det.

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 har sans for styling og trends, og er interesseret i dette
• Du er ambitiøs af natur
• Stort engagement og smittende gejst
• En dygtig købmand der altid tænker i resultater på både top og bundlinje
• Teamplayer der både har øje for egne samt butikkens performance
Vi tilbyder:
• Et ungt og dynamisk arbejdsmiljø
• Garanti for både faglig og personlig udvikling
• Gode avancerings muligheder i kæden
• Muligheden for at skabe en karriere i en førende retail-kæde med mere end
1.000 butikker på verdensplan
• Attraktive personalegoder såsom rabat på tøj på tværs af alle BESTSELLERS
butikker.
Vi ser frem til at høre fra dig
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte butikschef Kristine Rude
på tlf. nr.: +45 26 16 58 23.
Send os din ansøgning så hurtigt som muligt. Vi behandler ansøgningerne løbende og
ansætter, når vi finder den rette.
Ansøgningsfrist: 31. maj 2021
Tiltrædelse: Snarest muligt.

SØG STILLINGEN - https://bit.ly/2RhJhN8

