Juleassistance til BR - Hillerød
Juleassistance hos BR
Vil du være med på et stærkt team, der hver eneste dag giver gode oplevelser og god vejledning? Er du energisk
og entusiastisk, og kan du være med til at skabe en stemning, hvor vores kunder i alle aldre kan finde begejstring
og inspiration blandt de kendte klassikere og de nyeste skud på legetøjsstammen?
Så har vi en spændende mulighed til dig.
Hos BR skaber vi oplevelser, og du er en vigtig del af et team præget af samarbejde og fleksibilitet, hvor kunden
og den gode vejledning og service er i centrum. Du bliver del af et hold af medarbejdere med en fælles
begejstring for legetøj og ikke mindst for legebørn. At skabe den gode kundeoplevelse hos BR er meget mere
end at sørge for fyldte hylder og en god bundlinje. Det er at evne at skabe den rette stemning, og det er at give
kunderne en oplevelse, der får dem til at komme igen og igen.
Med andre ord, du får et job, hvor du og resten af teamet får en umiddelbar belønning for jeres arbejde, når I
giver kunderne den gode indkøbsoplevelse med smil og kvalitet, og når I skaber den helt særlige forbindelse til
en lille kunde, der får et ønske opfyldt.
Din opgave er først og fremmest at sikre, at kunderne får et fantastisk besøg hos os gennem god vejledning,
smilende og imødekommende betjening, en indbydende og lækker butik, og du har overskud til leg, nysgerrighed
og små pilfingre.
Skab den rette stemning
Din arbejdsdag foregår hos kunderne i butikken, hvor du vejleder, hjælper og sørger for, at butikken altid er
indbydende. Du er en ægte teamplayer, der tager ansvar og giver en kollega en hånd med, så I sammen når i
mål.
Hvem er vores nye kollega?
Vi ser gerne, at du har erfaring eller en uddannelse fra detailbranchen. Hvis du har produkterfaring vil det være
en stor fordel, hvis ikke, klæder vi dig godt på til jobbet.
Du er serviceminded, fleksibel og kan bevare overblikket, når situationen kræver det.
Du har fokus på kunderne og en fantastisk service, og du bidrager til det gode sammenhold i teamet.
Du kan lide, at der er travlt og drives af den energi, en fyldt butik giver.
Vi kan tilbyde dig
et spændende job med masser af udfordringer for et af Danmarks mest kendte brands af både børn, deres
forældre og bedsteforældre.
Er det dig?
Så send os din ansøgning hurtigst muligt gennem linket her på siden.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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