
                           Brænder du for ledelse,  
                            salg og indretning? 

 

Mosaikhjørnet søger en ansvarlig og faglig stærk 

butikschef og salgsrådgiver til vores butik i 

Brønshøj. 

 

Spiller du dine medarbejdere gode og får du dem til at vokse og tage ansvar? Indretter du i drømme dit hjem om og 

om igen og udlever du drømmen? Så er du måske vores nye kollega og butikschef/salgsrådgiver i Brønshøj. 

 

Hvem er du? 

Det er et must, at du er uddannet inden for detailhandel og har mindst 5 års erfaring med vejledning af kunder inden 

for fliser, badeværelser og køkkener. Derudover har du i en årrække haft budget- og personaleansvar. 

 

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 IT og 

kommunikation over mail og telefon, både på dansk og engelsk.  

 

I forhold til medarbejderne skaber du en teamånd, hvor der løftes i flok og hvor alle tager ansvar for et godt 

arbejdsklima. Det er naturligt for dig at værdsætte, inddrage og udvikle dine medarbejdere. 

 

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 få mulighed for at arbejde med en høj grad selvstændighed. Blive en del af et miljø med høj faglighed og en 

uformel og afslappet atmosfære. Lønnen vil matche stillings krav og dine kvalifikationer. 

Da vi er et detailudsalg, arbejder vi fra 9.00-18.00 på hverdage og 10.00-15.00 om lørdagen. Dette kompenseres med 

et fridagssystem.  

 
Interesseret? 
Rekrutteringen sker i samarbejde med Hartelius Human Resource. 
Din motiverede ansøgning samt CV sendes til Mosaikhjørnet på: 
tfo@mosaikhjornet.dk. Vi vurderer ansøgninger og kalder til samtale løbende,  
så send din ansøgning hurtigst muligt. 
 
 
Mosaikhjørnet er kundens specialist inden for fliser, klinker og mosaik. Vi har  
mere end 55 års erfaring inden for flisebranchen, og vi tilbyder kvalitetsløsninger 
til både private og erhverv. Vores medarbejdere er eksperter i alt inden for fliser, 
klinker, mosaik og montering, og kan give dig en personlig og kompetent  
vejledning. Vi er i alt 30 engagerede medarbejdere, tre inspirerende butikker og 
showrooms i Brønshøj, Glostrup og Aalborg. Vi gør hele tiden vores bedste for,  
at dit næste flisekøb skal blive en succes.  
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