Salgsassistent
Baum und Pferdgarten
flagship store
Vi søger en ildsjæl med passion for retail og den personlige
kundeoplevelse.
BAUM UND PFERDGARTEN IS A
COPENHAGEN-BASED FASHION
HOUSE ESTABLISHED IN 1999. THE
BRAND NAME INTERPLAYS THE
SURNAMES OF THE FOUNDING
CREATIVE DIRECTORS RIKKE
BAUMGARTEN AND HELLE
HESTEHAVE.
COLLECTIONS ARE AVAILABLE
TO SHOP IN BAUM UND
PFERDGARTEN’S COPENHAGEN
FLAGSHIP STORE, ONLINE AT
BAUMUNDPFERDGARTEN.COM,
AND IN SELECTED DEPARTMENT
STORES AND RETAILERS
WORLDWIDE.

I rollen som salgsassistent er du ambassadør for vores brand, og
din fornemmeste opgave er derfor at give alle kunder en unik og
ekstraordinær oplevelse hos Baum und Pferdgarten. For at lykkes
i rollen er det afgørende, at du har høj energi, er engageret og
positiv af sind, struktureret og nysgerrig efter at udvikle dine evner
og faglighed. Vi forventer, at du er resultatorienteret og særdeles
erfaren indenfor salg og kundeservice.
Du vil blive en del af et dynamisk team, som afspejler den
positivitet, diversitet og professionalisme, som definerer Baum und
Pferdgarten.
VI FORVENTER AT DU:
• Er en salgsassistent, der drevet af at skabe personlige 		
oplevelser og opfylde kundernes ønsker
• Er engageret, struktureret og har et godt overblik
• Er en teamplayer, som forstår at medansvar er vigtigt for
teamets trivsel
• Føler ansvar for at generere salg og samtidig handle proaktivt
for at sikre, at alle salgsmål og KPI’er opfyldes
• Har naturlig flair for kommunikation og interaktion med 		
kunder og kollegaer
• Har minimum 2 års erfaring som salgsassistent
VI TILBYDER:
• Et sted hvor ambitionerne er høje og du har mulighed for at
udvikle dig – både personligt og professionelt
• Stor frihed under ansvar og fleksibilitet
• Et selvstændigt job, hvor du kan præge stillingen med dine
idéer og projekter
• En virksomhed med højt til loftet, hvor en uformel tone og det
sociale vægtes højt. Vi er positive og elsker at gøre den 		
bedste indsats hver eneste dag
Hvis du har profilen og de kompetencer vi søger, så send os en
mail med CV inkl. billede til jobs@baumundpferdgarten.com med
overskriften “Salgsassistent “.
ANSØGNINGSFRIST
Vi ansætter, så snart vi finder den rigtige, så vi hører gerne fra dig
snarest. Tiltrædelse efter aftale.

