Superdry Ringsted Outlet søger to deltids salgsassistenter over 18 år
til vores dedikerede team
Superdry is an exciting contemporary brand which focuses on high-quality products
that fuse vintage Americana and Japanese-inspired graphics with a British style.
They are characterised by quality fabrics, authentic vintage washes, unique
detailing, world leading hand-drawn graphics and tailored fits with diverse styling.
Such distinctiveness has gained the brand exclusive appeal as well as an
international celebrity following.

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 over 18 år, deltid min. 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:







Levere fremragende kundeservice og gøre alle kunders oplevelse speciel
Skulle sikre, at Superdry’s Brand image er vedligeholdt gennem standarter og
højt serviceniveau.
Skulle være synlig på salgsgulvet, så der kan ydes god service og fange de
kunder der har brug for vores viden og expertise.
Udvikle dig personligt og opnå en større viden og erfaring indenfor tøjverden
Få lov til at præge butikken med din stil og det, som gør dig unik!

Rollen
Vi forestiller os, at du:








Har Passion for mennesker og mode, gerne med retail erfaring.
Er udadvendt og har gode kommunikationsevner .
Er i stand til at arbejde som en del af et team og være en rollemodel for kolleger.
Er postiv og er med til at præge den gode stemning, samt 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, samt kan holde dig i gang på de roligere dage
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
Opstart hurtigst muligt, dog senest d. 15/6-21
Ansøgningsfrist er d.31/5-21, vi glæder os til at høre fra dig!

Samtaler vil blive afholdt løbende.

