
VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UNIKKE SMYKKEKONCEPT?
Pilgrim søger to fleksible timeassistancer til 0-8 timers stillinger i 
Odense.

Du har måske erfaring fra butiksbranchen? 
Smitter andre med dit gode humør og gå-på-mod? 
Vi ønsker at give vores kunder en fantastisk og unik oplevelse i 
butikkerne, og vores personale er vores vigtigste aktiv for at 
opnå dette mål. Vil du være med i vores team og gøre en for-
skel?

HVEM ER DU:
• Du er minimum 18 år.
• En loyal, ansvarlig og dygtig sælger,  

som kan sætte kunden i centrum.
• En positiv og fleksibel teamplayer.
• En som kan arbejde hverdage fra kl. 10-19 
 og weekender fra kl. 10-17.

• Kan tiltræde med kort varsel i tilfælde af sygdom.
• Selvstændig, modebevidst og udadvendt  

med en interesse for smykker.
• Har god ordenssans, er lærenem  

og åben for nye udfordringer.

Kan du genkende dig selv i ovenstående jobbeskrivelse, og har
du mod på en udfordring, hører vi gerne fra dig snarest.

SEND DIN ANSØGNING 
samt et CV inkl. foto til Shop Manager Anja Bonnevent
anbo@pilgrim.dk. Mærk emnefeltet “Job/Timeansat”.

Ansættelsesstart: 1. april.

Alle henvendelser behandles fortroligt. 
Der bliver afholdt samtaler løbende.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG. 

Med mere end 35 års erfaring inden for håndlavede smykker, og med solide rødder i Skanderborg, har Pilgrim slået sig fast som et stærkt smykkebrand i både ind- og udland. Pilgrim forhandles i 
dag i mere end 35 forskell ige lande, med fire Fashion kollektioner og to Classic kollektioner årligt. Med passion og kærlighed ti l håndlavede smykker, ure og solbril ler, følger Pilgrim tidens tenden-
ser og ti lbyder et miks af fashion og klassiske smykker ti l kvinder. Pilgrim er en dansk, familieejet virksomhed, som på verdensplan har ca. 200 engagerede og positive medarbejdere, der alle sætter 
en dyd i at skabe succes for virksomheden. Pilgrim er en dynamisk virksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmennesker er dyder, der prioriteres højt. Du kan læse mere på www.pilgrim.dk

V I  S Ø G E R

2  X T I M E AS S I STA N C E
 M/K  0 - 8  T I M E R / U G E  T I L  O D E N S E

VI SØGER 2 TIMEASSISTANCER M/K 0-8 TIMER/UGE

Vi holder info aften onsdag den 11. marts i butikken i Kongensgade 1 kl. 19.45

Hvis du er interesseret i stillingen, skal du møde op og fortælle lidt om dig selv, 

samt medbringe en ansøgning med billede på.

Vi serverer lidt snacks og drikke. Spørgsmål vedr. stillingen eller aftenen rettes til Anja Bonnevent, Shop Manager.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 


