Brænder du for salg og
webshop management?
Du elsker at sælge og have den tætte kundekontakt.
Digitalt og gennem webshophåndtering kan du også skabe en
kundeoplevelse ud over det sædvanlige. Du har en uddannelse inden for
detailhandel, eller måske har du særlig interesse for webshops.
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du genkende dig selv?
					Så vil vi gerne hilse på dig...

Mosaikhjørnet søger en ansvarlig og fagligt dygtig salgsrådgiver til vores butik i Glostrup.

Jobbet består i at vejlede kunder indenfor fliser, værktøj og boligindretning i butikken samt styre og have
det overordnet ansvar for salg via vores webshop.
Hvem er du?
Du har med fordel kendskab til flisebranchen eller har en uddannelse inden for detailhandel, såsom
dagligvare- eller byggemarkedbranchen. Eller måske du har en it/webshoporienteret uddannelse eller
bare betegner dig selv som en it-ekspert. Du arbejder løsningsorienteret og struktureret, er serviceminded og udadvendt og kan bevare overblikket i heftige situationer. Du motiveres af at yde en god service og
at hjælpe kunderne fra start til slut. Du har flair for webshophåndtering og kommunikation over email og
telefon.
Det gør dig stolt..
… at give en god og professionel rådgivning og samtidigt har solgt kunden en løsning, som de bliver
glade for mange år fremover. Du er ligeledes stolt over at være en del af et stærkt brand, som står for
faglighed, passion og ansvarlighed. Ikke mindst har du lysten til at være en del af et godt team både
lokalt og på landsplan.
Du kan forvente…
… at blive en del af et miljø med en uformel og afslappet atmosfære. Du vil desuden få et grundigt
kendskab til flise- og indretningsbranchen samt få gode muligheder for at udvikle dine talenter inden for
salg, service og webshop management.
Da vi er et detailudsalg, arbejder vi også om lørdagen. Dette kompenseres med et fridagssystem.
Interesseret?
Kontakt venligst butikschef Morten Væver
mvp@mosaikhjornet.dk eller 25 22 97 31.
Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning og CV
hurtigst muligt.
			 Vi glæder os til at høre fra dig. 		

