JYSK Danmark søger Weekendsælger u/18 år til JYSK i Bruuns
Galleri

klik her:https://job.jysk.dk/butikken
Er du klar til at yde Danmarks bedste kundeservice og til at kæmpe for et godt salg? Trives du med at arbejde i en omskiftelig hverdag
med konstante udfordringer og et godt samarbejde med kolleger?

Så er du præcis en af de weekendsælgere, vi er på udkig efter til hjælp til ca. 5-7 timer om ugen. Du skal hjælpe ved kassen og andre
steder i butikken. Arbejdstiden vil primært være eftermiddage, weekender samt afløsning ved ferie, sygdom mv.

You bring dedication and…
• du brænder for et godt salg
• du sætter kunderne først gennem Danmarks bedste kundeservice
• du er klar til at tage fat og være en aktiv del af teamet
• du kunne måske se dig selv i en karriere i JYSK

You meet possibilities and we offer you…
• et deltidsjob med mange udfordringer og hvor du spiller en vigtig rolle for butikkens resultater
• en god introduktion og en masse ny viden
• en hverdag, hvor vi konkurrerer og fejrer performance og flotte resultater
• en virksomhedskultur ud over det sædvanlige – det skal opleves!

JYSK er vokset fra én butik i Danmark i 1979 til i dag at have mere end 2.500 butikker verden over. For at sikre den fremtidige vækst, vi
har brug for de absolut bedste medarbejdere. Grib chancen for at blive en del af JYSK og vores succes. If you bring dedication, you will
meet possibilities.

Er du klar til at tage næste eller måske første skridt i din karriere, så send os din ansøgning her. Vil du vide mere? Så klik her – og læs
mere om JYSK som arbejdsplads. Vær opmærksom på, at vi løbende behandler ansøgninger og afslutter rekrutteringen, når vi har fundet
den rigtige kandidat.
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M.P. Bruuns Gade 25
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