
Butikssælgere til Rigtig Kaffe Skanderborg

Rigtigkaffe.dk søger en butikssælger til vores butik i Skanderborg. 

Hos Rigtig Kaffe er vi passionerede indenfor kaffe, kaffebrygning og tilbehør. Vi er en af de førende 
indenfor branchen og anser os selv som specialister, der er stolte af vores fag! 

Dine fornemmeste opgaver vil være at give enhver kunde en grundig vejledning i vores store sortiment, som 
består af et stort udvalg af espressomaskiner til privat- og erhvervsbrug, et bredt udvalg af luksus 
kaffebønner, kaffebryggere, gadgets og tilbehør.

Lidt om dig:
Det er et krav, at du har erfaring indenfor salg/kundeservice fra en specialbutik/stormagasin
Du skal være kundeminded og yde god service
Du skal have lyst til at sætte dig ind i sortimentet - vi er specialisterne!
Du skal være disciplineret og grundig
Du skal være stabil, frisk og smilende
Du skal brænde for kundeservice, viden og god betjening
Du skal kunne holde mange bolde i luften

Din daglige arbejdsgang vil bestå af salg og kundeservice på højt plan, hvilket kræver, at du har interesse i at
sætte dig ind i teknisk komplicerede produkter, for at kunne give vores kunder, den bedste oplevelse og 
vejledning.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
Kundebetjening i butikkerne
Kundesupport pr. mail og telefon
Opfølgning på eftersalg og reklamationsbehandling
Sætte kunden i fokus og give en god oplevelse
Sikre en høj butiksstandard med fokus på salg og indtjening
Sørge for dynamiske og salgsklare butikker

Vi kan tilbyde dig:
Et spændende job i en virksomhed, der er i konstant udvikling
Selvstændighed og ansvar i jobbet
Grundig oplæring
Hjælpsomme og søde kollegaer
Arbejde med de bedste brands i verden
Være en del af den førende butik i branchen
En travl hverdag med mange bolde i luften

Stillingen er fuldtid og der vil indgå 2 lørdage i planen

Arbejdstider: hverdage 9-17, hver 2. lørdag 10-14
Tiltrædelse: hurtigst muligt
Løn: efter aftale

Lyder jobbet  interessant? Så send din ansøgning og cv snarest muligt til job@rigtigkaffe.dk mærket 
”Butikssælger”.


