DIY-servicekonsulent til Sjælland
Har du erfaring fra gør-det-selv branchen og er du detaljeorienteret? Motiveres du af at
gøre butikker salgsklare og derved gøre en positiv forskel?
Til en nyoprettet stilling søger vi en kollega til vores team på Sjælland.
Om jobbet:
Som DIY-servicekonsulent hos SB Butiksservice® vil din arbejdsplads være i forskellige
byggemarkeder, hvor du har ansvaret for vareopsætning efter planogram, trimning, disponering,
håndtering af reklamationer samt diverse ombygninger.
Du vil blive vores ansigt udadtil og vil være i direkte dialog med personalet i butikkerne.
Vi forventer:
•
•
•
•
•
•

At du har erfaring fra detailhandel – gerne fra byggemarkedsbranchen
At du arbejder selvstændigt, er service- og løsningsorienteret og samtidig er en stabil teamplayer
At du trives med både afvekslende og rutineprægede opgaver
At du har et naturligt kvalitetsniveau og har øje for detaljen
At du er bosiddende i Storkøbenhavn
At du har B-kørekort

Stillingen forudsætter, at du behersker det danske sprog i skrift og tale
Vi kan tilbyde:
En arbejdsplads med flad organisationsstruktur og fri omgangstone. Vi har en firmakultur, der er
præget af team-ånd og lysten til at gøre en forskel. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er
mulighed for både faglig og personlig udvikling.
Vi tilstræber en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.
Hvem er SB Butiksservice®?
SB Butiksservice® er specialister i butiksservice og merchandising, og fungerer
som leverandørens repræsentant hos butikker og forhandlere indenfor
DIY og detail.
Du kan læse mere om os her: www.sb.dk

Lyder ovenstående som noget for dig?
Send din skriftlige ansøgning vedlagt CV og foto til
Maj Britt Borchert på: job@sb.dk
Det er vigtigt du i mail-emnefeltet skriver:
”Ansøgning – DIY-servicekonsulent Sjælland”

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, dog senest 10. januar 2018.
Vi holder løbende samtaler.
Tiltrædelse: 1. februar 2018
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