John Godtfredsen MUSIK i Ringe søger hurtigst muligt en salgsassistent
37 timer om ugen
Vi har travlt i vores musik forretning og søger hurtigst muligt en salgsassistent på
fuldtid (37 timer). Vi er en spændende, uhøjtidelig og kreativ arbejdsplads, hvor
du indgår i et fast lille team. Du får som salgsassistent hos os en afgørende rolle
for vores succes og inddrages naturligt i beslutningerne.
Ansvarområder:







Daglig drift og salg herunder lager og service
Kundevejledning
Varemodtagelse og forsendelse
Udbringning af varer
Forefaldende arbejde
Du har flair for IT og kan ajourføre/vedligeholde vores hjemmeside

Personlige kvalifikationer:










Du har sandsynligvis erfaring inden for detailhandel
Du kan gå foran som en dygtig, ambitiøs og resultatorienteret sælger
Du har viljen til at arbejde målrettet, kombineret med evnen til at bevare
overblik og arbejde struktureret
Du er serviceminded, ansvarsfuld, loyal og hæderlig
Du har kørekort til Alm bil ( kategori B )
Du har evt. kendskab til musikbranchen. Det er ikke et krav, at du spiller på
et instrument, men det vil naturligvis kun være en fordel
Du er fleksibel i forhold til arbejdstider
Du er ukompliceret, engageret og en hjælpsom kollega, som forstår at
agere i det daglige team
Du er god til at holde orden så butikken fremstår pæn og præsentabel

John Godtfredsen MUSIK er en spændende arbejdsplads med masser af daglige
udfordringer, hvor fokus ligger på at levere top kvalitet til vores kunder og have
det sjovt med det vi laver. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og en række
personalegoder.
Startdato: Hurtigst muligt
Sidste ansøgningsdato er 15. marts 2019
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jonna eller John
Godtfredsen på mail. Send en ansøgning til post@johngodtfredsenmusik.dk med
dit CV, hvor du fortæller, hvad du kan tilbyde os. Du er også velkommen til at
komme forbi med din ansøgning.
Alle henvendelser behandles fortroligt

