BRINNER DU FÖR FÖRSÄLJNING OCH FÖR NÖJDA KUNDER?
Vi söker LEDANDE FÖRSÄLJNINGSASSISTENT till vår SKECHERS konceptbutik i Stockholm C.
1. ASSISTENT
til vores SKECHERS
i Xxxxx
SKECHERS
är i søges
snabb utveckling
och söker konceptbutik
därför en dedikerad
ledande försäljningsassistent
som älskar sport, mode och skor, och som brinner för försäljning och nöjda kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara inriktade på försäljning och kundservice, där det att
ge kunden en unik shoppingupplevelse i vår SKECHER butik är ett måste. Du kommer också
att fungera som ställföreträdare för butikschefen när han/hon inte är närvarande.
OM DIG:
• Du har förmåga och lust att agera inom ett väldefinierat butikskoncept.
• Du har erfarenhet av butiksjobb och helst av försäljning inom skor och sport.
• Du är ansvarsfull, målriktad och dedikerad till att skapa bra försäljningsresultat och
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att alltid ge kunderna en unik shoppingupplevelse.
Du är en glad och flexibel kollega med ett leende på läppen - även när det ska gå
fort.
Du är serviceinriktad, initiativrik och en lagspelare.
Du går gärna långt för att ge våra kunder den bästa servicen.
Du är positiv och välkomnande med god energi och entusiasm för att ta emot
kunderna och ge dem lite mer än de förväntar.
Du har ett naturligt intresse för att få stor produktkunskap och vara en ambassadör
för SKECHERS många fantastiska produkter.
Du är intresserad av butikens drift och har ambitioner att så småningom bli
butikschef.
Du tar medansvar för att butiken alltid ser fin ut.
Du är flexibel och införstådd med arbetstiden i en butik.
Du talar lättfattlig svenska och engelska.
Du är IT-kunnig.

Arbetsplats: Stockholm C.
Jobbtyp: Fast anställning
Arbetstid: Heltid (38,25
timmar per vecka)
Tillträde: Snarast möjligt.
Ansökningsfrist: Snarast
möjligt. Vi inbjuder
kontinuerligt till intervju.
Märk ansökan: ”Ledande
försäljningsassistent”
För ytterlig information,
vänligen kontakta:
Regional Retail
Coordinator, Gorm Pri på
tel. +45 28871408.
Se mer på:
www.skechers.se/jobb
Följ oss:

VI ERBJUDER:
• Grundlig träning i SKECHERS koncept såsom försäljning, butikslayout, varubeställning, varumottagning och underhåll.
• Att du blir en del av en konceptuell internationell verksamhet.
• Möjligheten att visa vad du kan med världens 4: e största skovarumärke.
• En informell miljö med goda kollegor.
• Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter i form av försäljnings- och produktutbildning samt möjlighet att avancera
•

internt.
Lön efter kvalifikationer.

INTRESSERAD?
Skicka då din motiverade ansökan och CV med foto till e-postadressen: job@skechers.dk
Kom ihåg att skriva i ämnesfältet vilket jobb du söker.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Om SKECHERS:
SKECHERS är det näst största skovarumärke i USA och nr. 4 i hela världen. Med över 2500 konceptbutiker globalt erbjuder SKECHERS
ett brett urval inom livsstils- och prestandaskor för män, kvinnor och barn. I Norden distribueras SKECHERS av det danska företaget
Sports Connection ApS. Idag finns sex shop-in-shops, 29 konceptbutiker fördelade på 16 i Danmark, 7 i Sverige, 4 i Norge och 2 i
Finland. Antalet förväntas öka under de närmaste åren.
Dessutom säljs SKECHERS varumärket i ett starkt nätverk av återförsäljare i sko - och sportbranschen i hela Norden.

