
SELVSTÆNDIG SALGSASSISTENT SØGES DELTID
- MED SMILENDE PERSONLIGHED, MODE (SKO) INTERESSE  OG GODE KOMMUNIKATIONSEVNER

Emma Go har igennem de seneste år oplevet en stor vækst online og har per 1. Maj åbnet butik på Klosterstræde 24.
Vi søger derfor med tiltrædelse hurtigst muligt to deltids butiksassistenter der vil hjælpe vores nuværende kollega med at 
dække vagterne i butikken.  
 
Det meste af tiden vil du stå alene i butikken så selvstændighed er et must. Vi lægger vægt på, at du har sans for godt 
købmandskab og en naturlig interesse for mode og design. Som person er du selvstændig, struktureret, smilende og kan 
håndtere at have mange sko i luften. 
 
Vores team i København tager sig af design, marketing og social media og befinder sig rundt om hjørnet så du er i 
løbende kontakt med os andre. 
 
ARBEJDSOMRÅDER
· Salg og kundeservice i butikken.
· Lettere lagerstyring.
· Pakning af ordre.
· Assistere med sociale medier og events i butikken. 
 
KVALIFIKATIONER
· Du har minimum 2 års erfaring i en stilling med kundekontakt og gerne i mode- eller designbranchen.
· Du taler flydende engelsk. Dansk er en fordel men ikke et krav.  
· Du er meget serviceminded og og har et smittende godt humør.
· Du er af natur en der tager ansvar og arbejder med stor energi.
· Du skal trives med selvstændigt arbejde.
· Du skal besidde en høj stresstærskel.

VI TILBYDER
· Et udfordrende selvstændigt job i et uformelt miljø
· Smukke omgivelser og smukke sko i centrum af København
· At du bliver del af en lille men global modevirksomhed. 
· Venlige kollegaer og ordnede forhold.
 
Send dit CV og ansøgning med det samme til hiring@emmago.com da vi løbende interviewer potentielle kandidater. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Spandet via martin@emmago.com

To read in English press here
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