
 

MOS MOSH oplever kraftig vækst på det danske marked, og ønsker derfor at udvide vores team med en ambitiøs 
og målrettet salgsprofil med et smil på læben. Som sælger hos MOS MOSH tilbydes du en attraktiv position, hvor 
du bliver en del af et succesfuld og dynamisk team og et stærkt internationalt brand. 

EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER 
• Salg til kunder i Jylland & på Fyn
• Planlægning og eksekvering af indsalg og kundebesøg 
• Daglig kontakt med kunder 
• Eksekvere salgsaktiviteter 
• Planlægning og opdatering af budgetter 
• Løbende feedback på kunder/kollektioner 
• Planlægge og deltage på messer i Danmark 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG 
• Du har salgserfaring fra en lignende stilling 
• Du er en rollemodel, der går forrest
• Du har energi og lysten til at yde en helhjertet indsats i udviklingen af MOS MOSH 
• Du trives i en virksomhedskultur, hvor passion, ”løfte i flok”, engagement og personlig drive er kerneværdier
• Du er en teamplayer, der evner at opbygge og udbygge professionelle relationer 
• Du fungerer godt i en imødekommende kultur præget af positivitet og uformel tone
• Du er loyal og en god sparringspartner for både kolleger og virksomhedens ledelse
• Du er selvstændig, serviceminded og målrettet 
• Du har god produktforståelse og interesse for mode 
• Du har et godt humør af natur og gode samarbejdsevner 
• Du er stabil og pålidelig 
• Du besidder godt købmandskab og en kommerciel tankegang 

Sælger (Jylland & Fyn)

Fredericiagade 28 · 6000 Kolding · Denmark · Tel.: +45 7672 9000 · info@mosmosh.com · www.mosmosh.com

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at udvikle dig. 
Vi er et stærkt international fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen af kollektioner, 
hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi, og vi stræber efter at gøre det vi er bedst til, 
nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på det rette sted. 
 
Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Head of Sales, Olaf Hynding Hanquist 
på oh@mosmosh.com eller 30733361. 
Send din ansøgning og CV til job@mosmosh.com med titlen ”Sælger Jylland & Fyn” i emnefeltet. 

Ansættelse hurtigst muligt. 

MOS MOSH søger en sælger med stor passion for mode og salg.


