
VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT UNIKA 
SMYCKESUNIVERSUM? 
Pilgrim söker en ansvarsfull , serviceinriktad Store Manager 
med intresse för mode och goda resultat till Åhlens City i 
Stockholm för en tjänst på 38,25 timmar. 

Som Assistant Store Manager kommer du att ha operativt 
ansvar för butiken tillsammans med Shop Manager. Du 
måste därför vara en bra och motiverande säljare med 
servicekänsla ut i fingertopparna, då vårt främsta syfte är 
att ge våra kunder en unik och fantastisk upplevelse när 
de besöker våra butiker. På Pilgrim är vi en enda stor familj 
och arbetar som ett team, så det är viktigt att du är en 
lagspelare som vill vara en del av gemenskapen och moti-
vera medarbetarna att skapa goda resultat. 

DINA HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN 
• Försäljning och kundservice
• Daglig drift av butiken  
• Kostnadshantering 

ASSISTANT STORE MANAGER HAR ÄVEN FÖLJANDE 
OPERATIVA ANSVAR:
• Inventering
• Nå försäljningsbudgeten
• Uppföljning av mejl från HQ
• Underhåll/beställning av varulager
• Visual merchandising

OM DIG 
• Tidigare erfarenhet som butiksbiträde är meriterande 
• Du är säljare ut i fingertopparna och sätter alltid  

kunden i centrum för en unik upplevelse  
• Du är modeintresserad och är uppdaterad om  

det senaste 
• Du talar flytande svenska och engelska 
• Du är ansvarsfull , resultatinriktad och strukturerad 
• Du är glad, positiv och motiverande 
• Flexibel gällande arbetstider och har möjlighet att  

jobba både helger och kvällar

TILLTRÄDE
Så snart som möjligt. Tjänsten är tillsvidare på heltid  
(38,25 timmar) och inleds med en provanställning på  
6 månader. Lön förhandlas efter kvalifikationer. 

ANSÖKAN
Skicka din ansökan och cv med foto till Country Manager 
Jesper Andersen: job@pilgrim.dk och skriv “Assistant Store 
Manager” i ämnesraden. 

Vi håller intervjuer löpande och alla ansökningar 
behandlas konfidentiellt. 

VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG.

Med 40 års erfarenhet av handgjorda smycken och med sol ida rötter i  Skanderborg i  Danmark har Pi lgr im etablerat s ig som ett starkt smyckes-
märke både i  Danmark och internat ionel l t.  P i lgr im är ett danskt,  fami l jeägt företag som världen över har mer än 200 engagerade och posit iva 
medarbetare som al la är stolta över att skapa framgång för företaget.  P i lgr im är ett dynamiskt företag där värme och respekt för våra med-
människor är dygder som pr ior i teras högt.  Du kan läsa mer på www.pi lgr im.net

VI SÖKER EN 
ASSISTANT STORE 
MANAGER TILL VÅR 
NYA SHOP-IN-SHOP 
PÅ ÅHLENS CITY 
I STOCKHOLM

JOIN THE 
JOURNEY


