Salgsassistent – Timelønnet
Elsker du at arbejde med mode og brænder du for at skabe resultater? Står du ved din individualitet,
er passioneret omkring dit arbejde og brænder du for at give vores kunder den ultimative service? Så
har du nu muligheden for at blive en del af vores team i Superdry outlet.
Som salgsassistent i Superdry, sætter du altid kunden frem for alt andet og tilbyder altid en fantastisk
service. Du fungere som ambassadør for vores brand ved at se stilfuld ud hver eneste dag og
repræsentere mærket ved at bruge din egen personlige stil. Du har ben i næsen, er salgsopsøgende og
fyldt med gåpåmod.
Vi forventer derfor at du altid går forrest salgsmæssigt, og det er vigtig at du er god til at fastholde fokus
og bevare overblikket.
Arbejdsområder:
I samarbejde med butikslederen vil du få fastsat nogle klare mål, imødekomme dem og tage ansvar og
ejerskab over disse, du får her igennem muligheden for at yde dit bedste og udvikle dig hver dag. Dine
ansvars områder vil inkluderer alt fra: salg, merchandising, KPI’s samt daglig kundekontakt.
Yderlige vil du:








Være optaget af vores brand, ved at engagere dig i vores virksomhed og vores produkter samt
sikre at du altid kan levere det bedste brandudtryk i din butik gennem merchandising, høje
standarder og fremragende service.
Forstå vigtige KPI’s og arbejde efter at påvirke dem på en positivt måde, alene og som en del af
et team.
Blive ekspert i vores stil udvalg, og vide hvordan du viderbringer dem til vores kunder.
Få tingende gjort på en måde der virker for din butik og vores brand!
Opbygge gode relationer til dit team og butikkens ledere, baseret på en åben og ærlig måde at
arbejde på.
Være en del af et sjovt arbejdsmiljø, hvor du opfordres til at være dig selv, og anderkendes for
hvad der gør hvert medlem af teamet unik.
Holde vores butikker kørende problemfrit og ser super ud. Vedligeholde standarder, rengøring
og udføre daglige opgaver.

Kvalifikationer:











Du er min. 18 år
Interesse for mode
En der deler din passion med andre mennesker.
Glad for at tale med alle, og du elsker at have meningsfulde samtaler med kunderne.
En kreativ tænker, der altid søger efter den bedst mulige løsning i enhver situation.
Flair for tal og godt købmandskab, der elsker at se resultater, og bygge videre på dem.
Organiseret og bruger tiden effektivt.
En der ser forandringer som spændende, og muligheder i et tempofyldt miljø.
Lidenskabelig omkring stilen, og er interesseret i produktet.
Autentisk, loyal og oprigtig.

Send din ansøgning samt CV til ringsted.manager@superdry.com
Mærk: Deltid
Eller aflevere den personligt i butikken
Klosterparks alle 107, 4100 Ringsted
Tiltrædelse: Hurtigst muligt eller efter aftale.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og der afholdes derfor løbende samtaler
Ansættelse: Deltid
Er der spørgsmål til stillingen, rettes disse til butiksleder Isabella Nielsen på tlf. 57603040
About SUPERDRY
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 characterized
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.
Superdry has a significant and growing presence around the world, operating through 768
Superdry branded locations in 65 countries. There are 245 owned stores across the UK and
mainland Europe, 497 franchised and licensed stores and 26 concessions.

