
 

 

Vil du arbejde i en af Esbjergs ældste og mest ikoniske modebutikker? – så søger vi lige nu en 

butiksassistent med blækspruttefunktion til vores dameafdeling/webteam 

30-37 timer/pr. uge.   

 

Vi er stolte af at være en af Esbjergs ældste og største modebutikker, hvor passion for service, 

kvalitet og gode butiksoplevelser, er nogle af de vigtigste parametre.  

 

Vi har et bredt udvalg af både nationale og internationale brands til herre og dame, og vi 

håndplukker nøje det sortiment vi har, som følger tidens trends og tendenser. 

Vi har heldigvis travlt, og har derfor behov for en dygtig allround butiksassistent som har mod på at 

påtage sig en masse forskellige opgaver rundt i hele huset - og hvor ingen dage er ens.  

Vi leder efter dig som: 

- Har tidligere erfaring indenfor detailbranchen 

- Besidder en reel interesse for mode 

- Kan arbejde selvstændigt og holde fokus i travle situationer  

- Ved hvad god kundeservice er  

- Er mødestabil 

- Er smilende, udadvendt og en god kollega  

Du kan forvente at:  

- Blive en del af et stærk team med masser af energi og godt humør  

- Blive en del af en god arbejdsplads, hvor dagene ofte flyver afsted, fordi vi har travlt  

 

Arbejdsopgaver:  

- Hjælpe til med at ekspedere kunder 

- Mærke vare (gælder i både Jill&Joy + RICH)  

- Hjælpe med al generel praktisk arbejde 

- Hjælpe med tekstforfatning af produktbeskrivelser til webshoppen  

- Hjælpe med at producere content til sociale medier  

 

Du skal forvente at arbejde ca. 2 lørdage i måneden, samt være til rådighed på latenights, 

blackfriday, i påsken og til diverse events i butikken.  



 

 

 

 

Kunne det være dig vi leder efter?  

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med vellignende foto, hurtigst muligt.  

Send den til Morten Møller på: mm@jill-joy.dk  

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt løbende, men vi er samtidig villige til at vente på den helt 

rette.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Møller på mobil  

+45 24414003. 
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