SALGSASSISTENT
MED FLAIR FOR MODE • 15-20 TIMER

Er du klar til nye udfordringer?
Brænder du for at skabe de bedste oplevelser for kunderne?
Du kan blive en del af en stærk organisation med en inspirerende arbejdskultur, hvor du
samtidig har stor mulighed for at præge din hverdag.
Til Like ANNA i Lemvig søger vi en udadvendt, serviceminded og skarp sælger.
Som salgsassistent er dine primære opgaver at give vores kunder byens bedste service og
sørge for, at butikken er præsentabel og salgsklar, samt supportere vores sociale medier.
ARBEJDSOMRÅDER
• Servicere kunder
• Varetage salgs- og merchandising aktiviteter
• Planlægge aktiviteter i butikken i samarbejde med butikschefen, herunder også ansvarlig
for Facebook
• Vareregistrering og opfyldning
KVALIFIKATIONER
• Uddannet salgsassistent i butik eller erfaring fra lignende stilling i tøjbranchen
• Serviceminded
• Godt overblik i pressede situationer
• Selvstændig og initiativrig
• Evne til at gå forrest på gulvet/i butikken
• Ambitiøs og resultatorienteret
• Teamplayer
• Bidrage til en positiv stemning i butikken
• Smilende og energisk
• Interesse for mode
• Talforståelse
• Flair for IT
Tiltrædelse: 1. februar eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 16. december.
Er ovenstående job noget for dig, så send hurtigst muligt din ansøgning og CV til
job.retail@btx.dk. Skriv ”Lemvig” i emnefeltet. Vi modtager kun ansøgninger per e-mail,
og vi behandler dem løbende.

I 1935 grundlagde Anna Petersen, sammen med sin mand, en trikotagevirksomhed i Brande.
Virksomheden hedder i dag BTX Group A/S og skaber med sine stærke brands: Brandtex, Signature,
Ciso og Jensen, stadig smukt tøj til kvinder.
Ud over at være navnet på den ene af grundlæggerne, står Anna for skønhed og ynde. Gennem historien
har mange stærke og beundringsværdige kvinder båret dette navn, som både på skrift og i tale er
harmonisk, smukt og positivt. Disse træk karakteriserer også Like Anna butikkerne.
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ANNA
Vestergade 6, Lemvig

