MOSS COPENHAGEN
SØGER SALES ASSISTENT
PART-TIME, HERNING
Vi søger en Sales Assistant til vores butik i Herning.
Stillingen er på 8 timer ugentligt med skiftende arbejdstider og ønskes besat 1. februar 2022.

•A
 t du er en god kollega med godt humør og kan indgå i
samarbejde med kollegaer og ledelsen

Som Sales Assistant er den primære opgave, at give den
kandidat må være omstillingsparat, fleksibel og have lyst
til at være en del af en virksomhed i vækst, hvor dagligdagen er uforudsigelig og spændende.

•A
 t du har energi og en positiv indstilling til
omgivelserne

De rette kandidater brænder for at skabe en god dialog
med vores kunder og for at sælge. Du skal have erfaring
inden for branchen og gerne i tilsvarende funktion. Du er
god til at holde fokus og bevare overblikket og har flair for
salg og service.

• At du er 18+

• At du er ansvarsbevidst og fleksibel

• At du er salgsopsøgende og konkurrenceminded

VI TILBYDER
• En virksomhed med en uformel omgangstone
• En travl hverdag

ARBEJDSOPGAVER

• Et spændende job i en virksomhed, der vækster

• Servicering af det daglige kunde-flow

• Gode og professionelle kollegaer

•V
 arehåndtering, lageropfyldning og løbende supplering
i butikken

• Gode udviklingsmuligheder

• Deltagelse i lagerstatus

Send din skriftlige ansøgning, cv og et vellignende foto
til Store Manager, Lise på
manager.herning@mosscopenhagen.com.
Skriv ”SALES ASSISTANT DELTID” i emnefeltet.

• Varetage salgs- og merchandise aktiviteter
• Diverse ad hoc opgaver
VI FORVENTER
•A
 t du brænder for at yde god service, er god til alle
typer mennesker og altid har et smil på læben

Stillingen ønskes besat 1. februar 2022, og der
afholdes løbende samtaler.

•A
 t du trives i en travl hverdag og formår at holde mange
bolde i luften
• At du har erfaring inden for salg & service
• At du har ordenssans og øje for de visuelle detaljer
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