
Som salgselev hos Skousen Horsens bliver dit daglige arbejde at sikre, at butikkens produkter opfylder kundernes behov
bedst muligt. Som salgselev bliver du en nøglemedarbejder, der skal være med til at give kunderne gode købsoplevelser.

Hos os er målet udvikling – både personlig og fagligt. Vi sørger for, at du igennem din uddannelse og hverdagen i
butikken, bliver klædt på til at levere verdens bedste kundeoplevelse. Vi lægger vægt på et højt serviceniveau og god
kunderådgivning. Og vi sætter en ære i at sikre, at kunderne får den bedste handel hver gang.

Vi tilbyder dig muligheden for at starte på en karriere, der kan tage dig langt, og hvor det eneste ,der sætter grænserne, er
dine ambitioner og din indsats.
Vi er den ”lokale hvidevaremand” og vi er synlige i lokalsamfundet og støtter lokale initiativer og idrætten i byen.

Du bliver en del af et team på 4 sælgere og 1 montør, hvor god stemning og socialt sammenhold gør jobbet, til mere end
blot et arbejde. Her bliver selv den lille sejr fejret og du har altid opbakning fra dine kollegaer.

Igennem dit 2-årige forløb vil du få masser af kundekontakt og lære rytmen i en travl detailbutik. Vi sikrer os, at du får:
• Erfaring med direkte salg og opsalg
• Forståelse for kundens behov og løsning af kundens udfordringer
• Erfaring med indkøb af varer
• Forståelse for hele salgsprocessen, herunder tilbudsskrivning
• Frihed under ansvar og en hverdag med stor variation i opgaverne.

Din profil:
• Du har afsluttet dit grundforløb på en HG2, HGS, EUD, EUX eller EUS10.
• Du har lyst til at give den en skalle og yde og lære en masse i et tempofyldt miljø.
• Du er glad, udadvendt og imødekommende – både overfor kunder og kollegaer.
• Du forventer at blive den bedste sælger

Arbejdstider følger butikkens åbningstider (herunder weekendarbejde). Tiltrædelse efter aftale.

Ove Jensens Allé 19 C, 8700 Horsens
Tlf. 7672 0015 - FThorsens@skousen.dk


