Om Superdry
Superdry er et UK brand, som blev lanceret i 2003.
Efter en inspirationstur til Tokyo kombineret med en stærk passion for amerikansk vintage
og et mål om at skabe en kollektion, der er bygger på god kvalitet og ”Value for Money” blev
Superdry skabt.
Siden da er Superdry blevet et af de hurtigste voksende mærker, som i dag bliver forhandlet
i 46 lande udover de over 100 lande - som den internationale website når ud til.

Job Titel
Salgsassistent deltid ca. 8 timer gennemsnitligt om ugen.

Om jobbet
Superdry er i rivende udvikling, og søger derfor en ny medarbejder, med lyst til at arbejde i
tøjbranchen.
Kan du tænke salgsorienteret hver gang, du taler med en potentiel kunde, bræder du for at
give vores kunder en ekstraordinær oplevelse, så er du måske vores nye salgs assistent.
I jobbet vil du:







Sikre, i samarbejde med Store Manager og team, at butikken lever op til
Supergroup’s Retail strategi.
At levere fremragende kundeservice og sikre konstant fokus og løbende
udvikling heraf.
At sikre at Superdry’s Brand image er vedligeholdt gennem standarter og højt
serviceniveau.
I samarbejde med Store Manager at minimere svind ved at sikre, at gældende
procedurer til forebyggelse af svind følges.
At være synlig på salgsgulvet så der kan ydes god service, og opnå mere salg.

Arbejdssted: Superdry Outlet Ringsted, Klosterparks alle 107, 4100 Ringsted

Rollen
Vi forestiller os, at du:









Passion for mennesker og mode, gerne med retail erfaring.
Er loyal og mødestabil
Er udadvendt og har gode kommunikationsevner
Er i stand til at arbejde som en del af et team og være en rollemodel for kolleger
En posetiv indstilling og kan være en del af et professionelt arbejdsmiljø
Er god til at begå dig i større sammenhæng, og trives med en alsidig hverdag, hvor
tingene går hurtigt
Har god forretningsforståelse og motiveres af at skabe resultater

Vi tilbyder
Et udfordrende og spændende job i en virksomhed i konstant udvikling, hvor du kan være
med til at præge denne udvikling. Superdry har et godt arbejdsmiljø, fokuserer på
medarbejdernes udvikling og er ambitiøse med deres og virksomhedens mål.

For yderligere oplysninger
Butik Ringsted
Telefon +45 57603040
Send din ansøgning samt CV til ringsted.manager@superdry.com Mærk: Salgsassistent
Deltid
Eller aflevere den personligt i butikken
Klosterparks alle 107, 4100 Ringsted
Ansøgningsfrist er d. 31/1-2019, glæder os til at høre fra dig!

