Butiksassistenter - deltid
Kitchen Living Dining - Ringsted Outlet

Brænder du for salg og god service, og vil du med ombord i en spændende virksomhed i
rivende vækst? Så skal du læse videre.
Vi har stor succes i vores Kitchen Living Dining butik i Ringsted Outlet. Derfor søger vi to butiksassistenter.
Du skal være med til at give kunderne en exceptionel god service, og du får muligheden for at blive en del
af et super skarpt team.

Om jobbet
Som butiksassistent skal du sørge for, at kunderne får den bedste oplevelse. Kunderne har høje
forventninger til vores service. Du skal møde kundernes forventninger og leve op til vores stærke værdisæt,
som tager udgangspunkt i kerneværdierne: innovation, kompetence, kvalitet, ordentlighed og engagement.
Primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Salg og sikre at kunderne får super service lige fra de træder ind ad døren
Vejledning om vores produktsortiment
Oprydning og optælling på lager og medvirke til at butikken fremstår trimmet og klar
Vareudpakning og vareopfyldning

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i vores produkter og følger vores værdisæt. Salg er essentielt, men det
forventes, at kunderne mødes i øjenhøjde, hvor salgskulturen først og fremmest er præget af at afdække
kundernes behov og få dem til at føle sig velkomne. Vores målsætning er at give kunderne en oplevelse,
hver gang de besøger butikken. Det betyder, at det ikke er nok at agere som en klassisk sælger. Du skal
bidrage til, at teamet i butikken fungerer, og du har fokus på at øge den fælles ’Basket Size’.

Vi søger to kollegaer, en på henholdsvis 7-10 timer, samt en på 20-25 timer.
Din primære arbejdsplads vil være i butikken. Udover de almindelige arbejdsdage forventes det, at du kan
arbejde i de perioder, hvor vi har ekstra travlt i butikken, herunder også i december måned inklusiv
arbejdsdagene mellem jul og nytår.

Hvem er du?
Som butiksassistent bliver du helt naturligt et ansigt udadtil for Kitchen Living Dining. Derfor forventer vi, at
du er klar til at påtage dig rollen og gå den ekstra mil for vores kunder og resten af teamet. Du har et højt
energiniveau, er vant til at have mange bolde i luften og være på hele tiden.
Vi ser derfor, at du:
•
•
•
•
•
•

Har erfaring med salg
Har salg og service som en stor del af dit DNA
Kan arbejde selvstændig og fungerer godt i en dynamisk virksomhed
Er trendbevidst
Er imødekommende, udadvendt og positiv
Er karismatisk og har god udstråling

Du er en teamplayer og er med til at holde stemningen højt i travle perioder. Du er den gode kollega, der
forstår, at teamet skal i mål sammen for at nå performancemålene.

Det tilbyder vi
Kitchen Living Dining er en virksomhed i rivende vækst, og vi har på under to år åbnet to butikker, en
Kitchen Living Dining Outlet i Ringsted og en Kitchen Living Dining Concept Store i hjertet af København.
Du bliver en del af et passioneret team, der hver dag jagter nye drømme og udfordrer status quo. Vi har et
stærkt fællesskab og en helt særlig medarbejderkultur, hvor der er plads til frihed under ansvar og fokus på
personlig udvikling.

Ansøgning
Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning hurtigst muligt. Vi foretrækker personligt fremmøde
samt en skriftlig ansøgning. Vi vil naturligvis gerne vide, hvad du har lavet tidligere, derfor er det vigtigt, at
du også samtidig uploader dit CV, som angivet nedenfor.

Ansøgningsfrist 23. august 2020.
Vi vurderer og indkalder løbende kandidater til samtale. Finder vi de rette Butiksassistenter inden
ansøgningsfristens udløb, lukker vi for flere ansøgninger. Derfor opfordrer vi dig til at sende din ansøgning
hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jeanette Berthou pr. e-mail: jeb@fh-as.dk
Søg stillingen på www.fh-as.dk under ’Jobs’ – ’Ledige stillinger’ – ’Butiksassistenter’.

F&H er Skandinaviens førende bolig-brandhouse indenfor kitchen, living og dining, henvendt til de tre kundesegmenter:
dagligvarehandel, faghandel og B2C. Sortimentet byder på op mod 10.000 forskellige varer fordelt på flere end 20 stærke brands,
bl.a. Rosti, BITZ, Södahl og Zone Denmark. Dagligdagen byder på et spændende og hektisk miljø, hvor trend, livsstil og design går
hånd i hånd med sund fornuft og godt købmandskab. Koncernens hovedsæde er i Viborg, og derudover er der salgsselskaber i
Sverige, Norge og Tyskland samt i Kina. I alt mere end 250 medarbejdere, der hver dag arbejder ud fra kerneværdierne
innovation, kompetence, kvalitet, ordentlighed og engagement.
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