Er du vores nye salgsassistent i Le Creuset’s butik i
Ringsted Outlet?
(Deltid ca. 10 t pr uge)
Du vil indgå i et lille hyggeligt team med vores butikschef og seks salgsassistenter i vores Outlet i
Ringsted.
Dine umiddelbare opgaver er
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salg/kundebetjening
Vejlede kunder
Opfyldning, modtagelse, udpakning og prismærkning af varer
Oprydning, holde orden på lager og i butik
Rengøring (støvsuge, vaske gulv, tørre støv af, gå ud med pap osv.)
Div. Indkøb / aflever pakker og breve til forsendelse
Klippe pap og plastik ved behov
Opfyldning af poser
Deltage aktivt til kundeaftner/events

Arbejdstid
Der vil være mulighed for ca. 10 timer pr uge, og evt. flere timer ved ferie, sygdom og event dage.
Arbejdstiden er fordelt i tidsrummet 10-19, og som udgangspunkt indeholde to ugentlige
lukkevagter på hverdage, samt mulighed for vagter hver anden weekend.
Din Person
Som person er du fleksibel og har et højt serviceniveau, præsentabel og engageret, motiverende,
positiv og god til at bevare overblikket. Du har let ved at tale med alle typer af mennesker og kan
lide at være den der tager kontakt.
Du må ligeledes gerne være interesseret i madlavning, således at du kan give kunderne den
bedste rådgivning om, hvorledes Le Creuset´s produkter benyttes optimalt.
Tiltrædelse efter nærmere aftale.
Har dette vagt din interesse så send en ansøgning og CV på mail til Butikschef Sandra Karlsen på
sandra.karlsen@lecreuset.com eller aflever den i butikken.
Vi glæder os til at høre fra dig
Om Le Creuset
Le Creuset Scandinavia er et datterselskab i Le Creuset Koncernen, med hovedkontor i Tåstrup. Her ligger ansvaret
for aktiviteterne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Baltikum. Vi er over 100 medarbejdere, hvoraf de 30 er ansat

på vort hovedkontor. Vi er en virksomhed i stærk vækst og er 7 år i træk fra 2008 kåret som Gazelle virksomhed af
Børsen. Vores skandinaviske hovedkontor i Tåstrup tilbyder dig en mindre uformel organisation, med en anerkendende
ledelsesstil, og stor fokus på teamspirit. Vi er gennemsyret af stor frihed under ansvar, og derfor er
medarbejdertrivslen høj.
Le Creuset blev startet i 1925, og er i dag fortsat en anerkendt leverandør af køkkenudstyr i højeste kvalitet, og
omfatter adskillelige kategorier på tværs af materialer, farver og design herunder de velkendte støbejernsprodukter,
stentøj, gryder og pander i rustfrit stål og aluminium, samt bageforme, kedler, kværne vintilbehør, samt
køkkenredskaber. I dag beskæftiger koncernen ca. 4000 personer på verdensplan. Læse mere på www.lecreuset.dk

