SAMSØE SAMSØE
SALGSELEV
Du kan nu blive en del af Samsøe Samsøe Academy, som tilbyder en
skræddersyet og aktuel uddannelse inden for retail med særligt fokus
på salg. Uddannelsen forløber over to år og er et springbræt til en
karriere i retail.
Som salgselev bliver du fra start engageret i et levende arbejdsliv med
masser af ansvar – for selvom du er under uddannelse, er du også
allerede i gang med din karriere. Vi sørger for, at du kommer godt fra
start og udvikler dig både personligt og fagligt.
Vi søger i øjeblikket en salgselev til vores butik i Ringsted.
JOBBESKRIVELSE
• Salg, herunder personlig- og mersalg
• KPI: du vil lære at forholde dig til tal og budgetter
• Messe: du vil deltage på modemessen, og få et indblik i nye
tendenser
• Indkøb: du får mulighed for at deltage på indkøb af leverandører
til butikken
• Mentor: du får tilknyttet en mentor, som er ansvarlig for din
udvikling og som vil guide dig under din uddannelse
DIN PROFIL
• Du brænder for salg og forstår vigtigheden af god service
• Du er interesseret i mode og ønsker at gøre karriere inden for
retail
• Du er en teamplayer og vil altid bakke op om teamet
• Du er energisk og trives i et hektisk arbejdsmiljø
• Du er beslutsom, vedholdende og robust
• Du har en bestået HG/EUX eller HGS/EUS
VI TILBYDER
• En spændende arbejdsplads med et ungt og dynamisk team

• En 2-årig uddannelse inden for et af de førende brands i
modebranchen
• Mulighed for at præge din hverdag og uddannelse
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes tiltrådt snarest muligt.
Hvis du kan identificere dig med vores koncept og vores ambitioner,
glæder vi os til at modtage din ansøgning.
Du kan ansøge online ved at klikke HER

