SALGSASSISTENT TIL DK COMPANY
I MAGASIN LYNGBY
ELSKER DU AT SÆLGE OG DRØMMER DU OM AT ARBEJDE MED NOGLE AF DE
STÆRKESTE FASHIONBRANDS I DANMARK? SÅ KAN DU VÆRE DEN NYE KOLLEGA,
VI SØGER.
Vi søger en salgsassistent til InWear, Part Two, Karen by Simonsen, Soaked in Luxury, Ichi, Saint Tropez og
Matinique. Du bliver en del af et engageret team der brænder for at skabe resultater og sikre vores mange
kunder en unik shopping oplevelse.
Din profil:
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du

er smilende, positiv og serviceminded
er fleksibel og stabil
er resultatorienteret
er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
har en god fornemmelse for modebranchen og evt. erfaring fra branchen (ikke et krav)

Vi tilbyder:
•
•
•
•

At blive en del af et professionelt team med engagerede kollegaer
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et firma i vækst
En varieret arbejdsdag med højt tempo, hvor ikke 2 dage er ens
Deltidsstilling med timer efter aftale; primært aften / weekendarbejde samt ved events

Tiltrædelse:
•
2. december 2019
Ansøgning:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med foto og eventuelle relevante bilag, senest d. 28. oktober 2019 på
mail: sali@dkcompany.com, mærket ”Salgsassistent”. Samtaler vil blive afholdt løbende.
Vi gør opmærksom på, at du skal aflevere en straffeattest ved ansættelse.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en
forskel. Mulighederne er store i en koncern med 21 brands, 1.400 engroskunder, 250 helt og delvist egede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz,
Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Den københavnske divison har ansvaret for Inwear, Matinique, Part Two og Soaked In Luxury samt driver sin egen retial.

