SALGSASSISTENT DELTID - HUMMEL RINGSTED OUTLET
Talentfuld og stærk sælgerprofil
hummel er i stærk udvikling, og vi søger derfor deltidsmedarbejdere over og under 18 år til vores nye hummel
butik i Ringsted Outlet.
Bliv en del af hummel
hummel har været på en forrygende rejse gennem de seneste 3 år. Vores forretningsplan har vist sig at være
rigtig. Vi har haft vores primære fokus på to ting – vores produkter og vores medarbejdere. Som en del af
organisationen i hummel, kan du i høj grad få det ansvar du ønsker, de opgaver du brænder for, og ikke
mindst være en del af et fantastisk team. Hos hummel ved vi, at vores medarbejdere gør en stor forskel!
Dine arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne består af at servicere kunder, og sikre de får en unik kundeoplevelse.
Derudover skal du hjælpe med pakke varer ud og placere disse i butikken.
Din profil
Du har en naturlig interesse for sport og børnemode. Du er en person med høj grad af energi, har sans for
detaljer og god service. Det er vigtigt, at du er udadvendt i din arbejdsstil. Vi har et ønske om, at du er meget
fleksibel i forhold til arbejdstider, og at du i perioder vil kunne arbejde mere end 8 timer om ugen. Du skal
kunne arbejde både i hverdage og weekender.
Om hummel
Hos hummel A/S er det vores passion at designe, levere og markedsføre sports- og sport-fashion styles.
Vi er et brand med en unik historie og kultur – som vi elsker og er stolte af.
VI ER GLOBALE Vores største markeder er Central- og Nordeuropa. Vi er repræsenteret i mere end 35 lande
verden over.
VI STÅR SAMMEN Vi tror på hold og individer med karakter. Sammen driver vi hummels vækst inden for sport,
mode og børnetøj. Vi sætter barren højt - og vi leverer! Vores organisation er kendt for stærk teamånd, vores
måde at tænke på og vores store sociale engagement samt brede CSR-aktivitet.
VI TROR PÅ DET VI GØR Vi ønsker at forandre verden gennem sport. Vores værdier SPORT, CHARACTER,
KARMA, DANISHNESS & HERITAGE driver os i alt, hvad vi gør. Da du har ansvaret for den direkte kontakt til
kunderne, er det vigtigt at du kan identificere dig med virksomhedens værdier og elsker børnetøj.
Er du klar til at fortsætte din karriere i en organisation der vil fremad, udvikle dit potentiale og bidrage til
dit teams succes? - Så søg nu! Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi har fundet den rette. 
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kresten Skjödt
Head of Retail
Tlf.: +45 93 93 36 48
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