Superdry Ringsted Outlet søger en uddannet salgsassistent til vores
dedikerede team
The Superdry brand is a genuine British success story that has grown to a turnover of £750m,
£87m profit and a strategic plan in place that will make us a £1bn company by 2020. We are a
multichannel operator with well-developed and highly successful retail, ecommerce, wholesale
and franchise businesses and customers in virtually every country in the world. We are well on
our way to achieving our goal of becoming a global lifestyle brand.

Om jobbet
Superdry er i en rivende udvikling, og søger derfor en ny salgsassistent på fuldtid, med lyst
til at arbejde i tøjbranchen.
Kan du se dig selv med en karriere indenfor modebranchen?
Kan du tænke salgsorienteret hver gang, du taler med en potentiel kunde? Brænder du for
at give vores kunder en ekstraordinær oplevelse? Og kan du se dig selv i en international
virksomhed? Så er du måske vores nye salgsassistent.
I jobbet vil du:








Sikre, i samarbejde med Store Manager og det øvrige team, at butikken lever op
til Superdry’s Detail strategi.
Få en større viden og udvikling indenfor detail handel
Være med til at opnå butikkens driftsmål, samt egne mål
Levere fremragende kundeservice og sikre konstant fokus og løbende udvikling
heraf.
Sikre at Superdry’s Brand image er vedligeholdt gennem standarder og højt
serviceniveau.
Skulle åbne og/eller lukke butikken.

Rollen
Vi forestiller os, at du:











Ønsker at gøre karriere indenfor modebranchen
Er uddannet salgsassistent eller har lignende erfarring fra en tidligere stilling
Har god forretningsforståelse og motiveres af at skabe resultater
Taler og skriver dansk og engelsk på et moderat niveau
Har passion for mennesker og mode
Er loyal og mødestabil
Er udadvendt og har gode kommunikationsevner
Er i stand til at gå forrest og være en rollemodel for dine kollegaer
Har en positiv indstilling og er med til at skabe et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder
Et udfordrende og spændende job i en virksomhed i konstant udvikling, hvor du kan være
en del en større succes. Superdry har et godt arbejdsmiljø, fokuserer på medarbejdernes
udvikling og er ambitiøse med deres og virksomhedens mål. Vi har en bred, international
kontaktflade i det daglige

For yderligere oplysninger
Butik Ringsted
Telefon +45 57603040
Send din ansøgning samt CV til ringsted.manager@superdry.com Mærk: Salgsassistent
Fuldtid
Eller aflevere den personligt i butikken
Klosterparks alle 107, 4100 Ringsted
Ansøgningsfrist er d. 30-09-20
Opstart vil være hurtigst muligt, glæder os til at høre fra dig!
OBS! Samtaler vil blive afholdt løbende.

