Skagen
Vi søger en ny kollega, er det dig?
Vi er en butik med en bred vifte af forskellige varer alt fra vin, spiritus, delikatesser, chokolade, te og kaffe. Holte Vinlager har sjæl
og sans for detaljen. Hos os er samarbejde, seriøsitet og kundeservice i højsædet. Vi løber stærkt i øjeblikket, og derfor søger vi en
ansvarsfuld, pålidelig og ambitiøs salgsassistent til ansættelse omkring den 1/4-19.
Vi kan tilbyde:
- Fuldtidsstilling.
- At blive en del af et stærkt team, hvor god trivsel og samarbejde er alfa omega.
- Alsidige arbejdsopgaver som består af salg af varer, kundekontakt, indkøb, dekoration og afholdelse af vin- og spiritussmagninger.
- Ansvarsområder, hvor du får indflydelse i dagligdagen.
- Et spændende arbejdsmiljø med forskellige kundearrangementer, mulighed for at dygtiggøre dig og et enormt bagkatalog af
produkter.
Hvad forventer vi af dig?
- Du er uddannet salgsassistent og har erfaring.
- Du har flair for kundeservice.
- Du er arbejdsom, samarbejdsvillig og har gåpåmod.
- Du er engageret og udviser interesse for vores produkter.
- Du kan begå dig i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at holde hovedet koldt og bevare overblikket.
- Du er fleksibel, og ikke mindst villig til at tage en ekstra tørn når travlheden melder sig.
- Du kan arbejde hver anden weekend.
- Du er udadvendt, imødekommende og kan bidrage med højt humør.
Det er ikke et krav, at du har erfaringer med specifikt salg af vin, spiritus eller delikatesser, men det vil naturligvis kun være en
fordel. Hvis du ikke allerede er vin-, spiritus- eller delikatesseentusiast, forventer vi, at du vil yde en indsats for at lære om vores
produkter, så vores kunder får en god og faglig betjening.
Løn- og ansættelsesforhold efter aftale.
Hvad gør du nu?
Har du yderligere spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Henrik på 42 14 73 20 eller Annegrete på 28 12 57 57.
Send en ansøgning til skagen@holtevinlager.dk med dit CV, og hvor du fortæller, hvad du kan tilbyde os. Du er også velkommen til
at komme forbi Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen med din ansøgning.
Vi holder samtaler løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Ansøgningsfrist den 24.2.2019.

