
Pilgrim søger fleksibel og ansvarlig juleassistance til 
vores butik i Helsingør.

I vores butikker ønsker vi at give vores kunder en  
fantastisk og unik serviceoplevelse, og vores personale 
er vores vigtigste aktiv for at opnå dette mål. 

Vil du være en del af vores team og være med til at 
gøre en forskel for at opnå nye højder og unikke kun-
deoplevelser? Så kan det være dig, som vi leder efter.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE:
•  Varemodtagelse og opfyldning
• Forefaldende arbejde
•  Kundebetjening

HVEM ER DU
•  Du er mellem 15 og 17 år.
• Du er serviceminded og ansvarsbevidst og har 

måske erfaring fra butiksbranchen (dette er en 
fordel, men ikke et krav). 

• Du er udadvendt, har en super energi og et humør 
der smitter andre, og du elsker mode og smykker. 

•  Du skal kunne arbejde et varieret antal timer om 
ugen (0-8 timer, primært eftermiddage, weekend  
og ved udvidede åbningstider).

•  Du har en god ordenssans, er lærenem og åben  
for nye udfordringer.

Kan du genkende dig selv i ovenstående
jobbeskrivelse, hører vi gerne fra dig snarest.

SEND DIN ANSØGNING
samt et CV inkl. foto til Shop manager:
Annika Wriedt Bønnebæk på anch@pilgrim.dk
Mærk emnefeltet “Juleassistance”.

Ansøgningsfrist: Snarest
Ansættelsesstart: Tiltrædelse nu,
med mulighed for fastansættelse efterfølgende.
Der bliver afholdt samtaler løbende og alle  
henvendelser behandles fortroligt.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.

VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UNIKKE SMYKKEKONCEPT?

VI SØGER
JULEASSISTANCE
TIL HELSINGØR
UNDER 18 ÅR

JOIN THE 
JOURNEY

Med næsten 40 års erfar ing inden for håndlavede smykker,  og med sol ide rødder i  Skanderborg ,  har Pi lgr im s lået s ig fast som et stærkt 
smykkebrand i  både ind- og udland.Pi lgr im er en dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive 
medarbejdere,  der al le sætter en dyd i  at skabe succes for v irksomheden. P i lgr im er en dynamisk v irksomhed, hvor hjertevarme og respekt for 
medmennesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.


