
VI SØGER EN
TIMEANSAT 

TIL MAGASIN
KGS. NYTORV

VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UNIKKE 
SMYKKEUNIVERS?
Pilgrim søger en fleksibel, servicemindet og ansvarlig 
timeansat til en 0-8-timers stilling i Magasin, Kgs. Nytorv.

Som timeansat kommer du til at indgå i et team af dygtige, mo-
deinteresserede salgsassistenter. Du skal være servicemindet til 
fingerspidserne, da vores ypperste formål er at give vores kunder 
en unik og fantastisk oplevelse, når de besøger vores butikker. I 
Pilgrim er vi én stor familie, og vi arbejder som ét stort team, så 
derfor er det afgørende, at du er en teamplayer, der vil tage del i 
fællesskabet og bidrage med godt humør og gode resultater.

DINE PRIMÆRE OPGAVER
• Salg og kundeservice
• Skyde huller i ørerne
• Sørge for at butikken fremstår flot og imødekommende.  

OM DIG 
• Du er minimum 18 år 
• Du er en dygtig sælger og sætter altid kunden i centrum for 

en unik oplevelse 

• Du er modeinteresseret og følger med i, hvad der rører sig
• Du taler flydende dansk og engelsk. 
• Taler du tysk er det desuden en fordel.
• Du er ansvarsbevidst, servicemindet og loyal.
• Du er glad, positiv og motiverende.
• Du er fleksibel og kan bevare overblikket i pressede  

situationer.

TILTRÆDELSE
Ansættelse: Start juni/juli 2022  
Som timeansat kræves det, at du er fleksibel og kan arbejde alle 
ugedage dog primært eftermiddage, aftener, weekender og i 
udvidede åbningstider. 

DIN ANSØGNING
Kom forbi os i butikken eller send din ansøgning og CV til butiks–
chef Christine Storm på: Chst@pilgrim.dk  med ”Timeansat” i 
emnefeltet. 

Ansøgningsfrist: Snarest muligt  
Vi afholder samtaler løbende og alle ansøgninger behandles 
fortroligt. 

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 smyk-
kebrand 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 medarbej-
dere,  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 medmen-
nesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.

JOIN THE 
JOURNEY

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.


