MASAI OUTLET
SALGSASSISTENT – DELTID
Kan du lide at klæde kvinder på, så det passer med deres personlige smag og de
føler sig godt tilpas? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores team.
Vi søger nemlig en assistance max 8 t/ugen til vores butik i Ringsted Outlet.
Masai er dansk virksomhed, som har en inkluderende tilgang til mode. Vores
kreativitet er altid drevet af nysgerrighed. Vi designer tøj til kvinder, som foretrækker
en feminin og personlig stil, med et unikt tidsløst udtryk og en garderobe i høj kvalitet.
Vi har et stærkt værdigrundlag, hvor vi gør os umage for at være transparente om,
hvordan vi handler som virksomhed.
Vi leder efter dig, som er nysgerrig på mennesker og vil hjælpe vores kunder med at
føle sig hjemme i vores butik og i vores tøj. Hos MASAI er det vigtigste at skabe en
varm og velkommende stemning i vores butikker. Den skal du være med til at skabe
ved at være imødekommende og lyttende over for vores kunder. Du nyder den
direkte kundekontakt og bliver glad, når kunden vender tilbage.
Vi er stolte af vores produkt, og går meget op i at vejlede og hjælpe, så vi kan give
vores kunder den bedste oplevelse. Du skal derfor være god til at formidle
produktviden til kunden. Vi sørger selvfølgelig for, at du får al den nødvendige viden
om, hvordan du kan hjælpe med at finde rette form og fit, der passer til kundens
personlige smag.
Det kræver teamsamarbejde at skabe en god butik og tøj, som vores kunder bliver
ved med at holde af. Vi ved også, at du er tættest på kunden, derfor har vi hos
MASAI en direkte vidensdeling mellem alle kanaler – og her kommer du ind i billedet
som en del af MASAI teamet.
I butikken er vi et glad team som elsker at have det sjovt sammen. Vi har et uformelt,
positivt og tillidsbaseret arbejdsmiljø. Det håber vi, at du også vil bidrage til og finde
glæde i.
Ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig, så send din motiverede ansøgning og CV til
butikschef Jytte Nystrup Midtiby: JNYS@masai.dk
Vi indkalder løbende til samtale. Vi glæder os til at høre fra dig.

