SALGSELEV - DESIGNMØBLER
INGVARD CHRISTENSEN Vejle søger en salgselev med tiltrædelse hurtigst muligt.
Som salgselev hos INGVARD CHRISTENSEN vil du beskæftige dig med salg af designmøbler
samt få kendskab til alle processerne i det moderne møbelhus i Vejle.
Dine primære arbejdsopgaver:
• At sælge kendte brands inden for designmøbler som Louis Poulsen, Finn Juhl, Eilersen, Fritz
Hansen, Auping mm.
• At være en god ambassadør for Ingvard Christensen, og dermed øge kendskabsgraden i
lokalområdet
Du vil selvfølgelig få en grundig oplæring i møbelbranchen, i salg af designmøbler samt få
kendskab til de enkelte leverandører.
Dine kvalifikationer:
• Du har flair for indretning, design samt interesse for møbler
• Du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt
• Behersker engelsk i skrift og tale på ”middel niveau”
• Du motiveres af et job med fleksible arbejdstider og arbejdsdage, hvor ingen dage er ens
• Stærke it-kompetencer herunder brugen af Office pakken
• Uddannelse: minimun HG, EUD, EUX, EUV, HHX (+5 ugers EUS), STX-, HTX-, HF-(+10 ugers EUS)
Som person:
• Er du udadvendt, positiv og i besiddelse af et udpræget servicegen
• Trives du i en rolle, hvor du har mulighed for at tage selvstændigt ansvar
• Er du kvalitetsbevidst og brænder for at give kunderne en professionel betjening på højt niveau
Du tilbydes:
En spændende stilling i en sund og vækstorienteret virksomhed, hvor man lægger vægt på et
åbent og uformelt arbejdsmiljø.
Skriftlig ansøgning sendes pr. mail til: job@ingvardchristensen.dk
Husk at mærke ansøgningen: Salgselev, Vejle.
Ansøgningsfrist d. 29. juni 2017. Vi holder samtaler løbende, så vent ikke med at sende din
ansøgning.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:
Butikschef Chris Frederiksen - tlf.: 23 38 79 11
Navnet INGVARD CHRISTENSEN dækker over et af Danmarks mest anerkendte
designmøbelhuse med afdelinger i Esbjerg, Vejle, Odense, samt Lyngby
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