
Brænder du for salg og indretning?   

     Kan du genkende dig selv?      
    Så vil vi gerne hilse på dig... 

Mosaikhjørnet søger en ansvarlig og fagligt dygtig salgs- og indretningsrådgiver til vores bu-
tik i Brønshøj. Jobbet består i at vejlede kunder indenfor fliser og boligindretning.  

Du har med fordel kendskab til flisebranchen eller har arbejdet med indretning af badeværelser og køkkener. 
Du har måske en uddannelse inden for detailhandel eller måske inden for indretning? Du har en solid erfar-
ing inden for området og gerne med mindst fem års erfaring.  
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 email og telefon, både på dansk og engelsk.

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. Vi ser frem til, at du 
bliver en del af vores visual merchandising-team. 
Da vi er et detailudsalg, arbejder vi også om lørdagen. Dette kompenseres med et fridagssystem. 

Interesseret? 
Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning og CV 
hurtigst muligt.
 
Send den til Flemming på fvi@mosaikhjornet.dk. 

  Vi glæder os til at høre fra dig.    
 

Hvem er du?

Indretter du i drømme dit hjem om og om igen? Bliver du ramt af 
behovet for at lave indretningen anderledes, når du træder ind i 
et rum, der bare skriger på hjælp? Har du indrettet hjem 
professionelt eller privat?


