SALGSASSISTENT – PUMA RINGSTED OUTLET – DELTID – HVERDAGSVAGTER
PUMA er et tysk sports brand som er grundlagt i 1948 af Rudolf Dassler. Butikken i Ringsted Outlet, har
været en del af centeret siden 2008.
PUMA er et af verdens førende sports brands. PUMA designer, udvikler, sælger og markedsfører fodtøj,
beklædning og accessories. Igennem mere end 70 år har PUMA etableret sig som et brand der laver
hurtige produkt designs, til de hurtigste atleter på planeten. PUMA tilbyder performance og sports
inspirerede livsstilsprodukter inden for kategorier så som fodbold, løb, træning, fitness, golf og
motorsport.

Job titel:
Vi søger en salgsassistent over 18 år, til at varetage en deltidsstilling, med et varierende time antal
fordelt primært på hverdage, derfor er det vigtig at du kan arbejde i tidsrummet 08:00-19:30.
Om jobbet:
Som salgsassistent i PUMA vil du blive en del af et stærkt team, med gode relationer og et godt
arbejdsmiljø, som altid er i bevægelse.
Vi tilbyder produkt- samt servicetræninger, så du altid kan give kunden den rette hjælp og vejledning.
Hvis du brænder for salg og service, er du måske vores fremtidige kollega?
Dine arbejdsopgaver:





Butik – Opfyldning af vare, samt altid at sikre høje brand standarter, så butikken altid er pæn og
præsentabel.
Service – Ekspedition af kunder, at sikre en god kunde oplevelse, samt råd og vejledning om
produkter.
Lager – Varehåndtering.
Rengøring.

Vores forventninger til dig:
Vi forventer at du er servicemindet, da vi sætter en ære i god kundeservice. Det er vigtig for os at du kan
samarbejde med dine fremtidige kollegaer, men også kan løse selvstændige arbejdsopgaver.
Vi har en forventning om, at du kan arbejde i hverdagene til åbenvagter og at du er fleksibel og kan give
en ekstra hånd med, i travle perioder, weekender, ferier samt åbne og lukkevagter.
At du vil være med til at holde humøret højt på arbejdspladsen. At du er positiv, udadvent og har et smil
på læben, samt at du har en god intilling til dine arbejdsopgaver. Det er vigtigt at du kan håndtere en
hverdag hvor tingene går stærkt, men at du samtidig også kan holde dig igang på de mindre travle dage.
Det er et plus hvis du har tidligere erfaring fra retail branchen eller har en passion for sport og/eller
mode.

THIS IS PUMA
Sport has the power to transform an empower us. As one of the world’s leading sports brands, it’s only natural
that we want to stand on the same playing field as the fastest athletes on the planet. To achieve that, the PUMA
brand is based on the very values that make an excellent athlete.

BE BRAVE - We’re never afraid to take risks. We trust our instincts to make unexpected choices that push sport
forward.
BE CONFIDENT - Whatever we do, we do it with conviction. We make strong statements, we are bold and we
believe in ourselves.
BE DETERMINED - Nothing comes between us and realizing our dreams. We believe success is an endless pursuit
to improve ourselves and how we play.
BE JOYFUL - We live to play the game. For us, sport is more than winning at all costs. We revel in the pure joy of
sport competition and play.

Foryderligere oplysninger:
PUMA Ringsted Outlet
Telefon: +45 89878340
Klosterparks alle 101-103, 4100 Ringsted.
Aflever din ansøgning og CV personlig i butikken eller send det til: puma.ringsted.job@gmail.com
Mærk: Salgsassistent – Deltid.
Opstart hurtigst muligst.
Ansøgningsfrist: 05-05-2021.
Samtaler vil blive afholdt løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig!

