BUTIKSCHEF NOA NOA RINGSTED OUTLET (BARSELSVIKARIAT)
Skal du med på Noa Noa’s spændende rejse, så læs med her!
Er du en dynamisk ildsjæl, der formår at holde mange bolde i luften og elsker du butikslivet samt
kundekontakten, er du måske den rette kandidat som salgsassistent til vores fine Outlet.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Vi forventer du kan
-

Tilbyde en helt igennem super oplevelse for vores kunder.
Gå forrest som sælger.
Sikre, at butikken fremstår salgsklar.
Commercial merchandising.
Rådgive om trends og kvaliteter.

Udover de daglige opgaver forventes det, at du løbende tager initiativ til forbedringer og videreudvikling af
butiksdriften. Vi forventer ligeledes, at du er en god kollega, der bidrager til fællesskabet og til at skabe en god
atmosfære i butikken. Det er altafgørende, at du som person er selvkørende med positiv og smittende energi.
Vores vigtigste opgave er at være de bedste repræsentanter for Noa Noa.
Om dig
-

Du har et naturligt talent for at sælge.
Du har solid erfaring fra en lignende stilling.
Du er et aktivt forbillede og Noa Noa´s ansigt udadtil.
Du er proaktiv, udadvendt og har en positiv tilgang.
Du er detaljeret og grundig i din tilgang til opgaver og ansvarsområder.
Du har et indgående kendskab til butiksdrift samt de tilhørende kpi’er.
Du kan arbejde selvstændigt og fungerer godt i et dynamisk miljø.
Du er interesseret i SoMe.
Du er købmand og har gerne erfaring fra modebranchen.

Du vil blive en del af en spændende og travl dagligdag i en veletableret butik med mange faste kunder og gode
kollegaer. Vi kører faste hverdags- og weekendvagter.
Skal du med på Noa Noa´s rejse?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Retail Area Manager Rama på mail
rte@noanoa.com
Din ansøgning samt CV bedes sendes til rte@noanoa.com senest d. 7. nov.
Der vil løbende blive indkaldt til samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.

___________________________________________________________________________
Noa Noa blev grundlagt i 1981 som et feminint og romantisk alternativ til tidens skarpt tegnede mode.
Vores kollektioner er skabt til stilbevidste kvinder, der sætter pris på god kvalitet.
Navnet Noa Noa betyder enkelt og harmonisk på tahitisk og er indbegrebet af det feminine Noa Noa univers.
Vi forhandles i 10 lande i flere end 40 konceptbutikker.
Brandet omfatter kollektionerne Noa Noa Woman, Noa Noa miniature og Unmade Copenhagen.

