NIKE FACTORY STORE
SALGSASSISTENTER – FULDTID & DELTID
Nike Sales Athlete - Brænder du for sport? - Bliv en del af Nike!
Hos Nike leder vi lige nu efter salgsassistenter deltid (8-37timer).
Nike gør mere end at beklæde verdens bedste atleter. Vi er et sted,
hvor du kan udforske dit potentiale, frigøre dig fra begrænsninger og
udvide din grænse for hvad du kan blive til. Vi leder efter personer, der
vil udvikle sig, tænke, drømme og være kreative. Vi leder efter
visionære og målrettede mennesker som vil bringe inspiration og
innovation til vores virksomhed.
Som ”Athlete” hos Nike, vil din primære opgave være at tilbyde en
ekstraordinær kundeservice ved hjælp af produktkendskab og
kundeservice. Det handler ikke kun om transaktioner, men om
forbindelsen til kunderne. Vores kunder regner med din hjælp til at
finde det rette produkt, som de har behov for. Du får lov til at vise hvad
du ved – hvad der er godt ved produktet og hvorfor.
Ansvarsopgaver:
• Udføre ekstraordinær kundeservice ved hjælp af basale
salgsteknikker og produktkendskab og dermed øge salget.
• Skabe det rette bånd mellem kunde og brand ved at give ekstra
god service.
• Tilegne dig kendskab til vores produkter ved aktiv at bruge
forskellige læringsplatforme.
• Opfyldning af produkter samt trimning af butikken og dermed
skabe et godt visuelt look.
• Udvise stort produktkendskab for kunderne.
Kvalifikationer:
• Du er min. 18 år.
• Gerne erfaring indenfor detailhandel.
• Være entusiastisk og have passion for sport.

• En stor ansvarsfølelse og er en god teamplayer
• Godt humør, og udvise masser initiativ og engagement
• I stand til at arbejde aften og weekend i overensstemmelse med
funktionærloven
Vi tilbyder:
• Skræddersyede træninger og professionelle udviklingsmuligheder
• Dynamisk og inspirerende arbejdskultur
• Attraktiv medarbejderrabat samt bonusaftale
• Et dynamisk, glad og smilende team
• 8-37 timer om ugen.
Kontakt:
Er du interesseret i dette spændende, alsidige job, og passer
jobprofilen på dig? Så ser vi frem til at modtage din ansøgning.
Ansøgning mærket ATHLETE DELTID sendes til tina.thorndahl@nike.com
eller kan afleveres i butikken.

