Salgsassistent med potentiale til butikschef
Sv. Michelsen Chokolade, Storkøbenhavn
Vi søger salgsassistenter til vores butikker i Storkøbenhavn.
Som salgsassistent hos Sv. Michelsen Chokolade får du indblik i en fascinerende og alsidig hverdag.
Du arbejder tæt sammen med butikschefen og din evne til at sælge med hjertet betyder, at vores
kunder føler sig velkomne og beriget med en oplevelse hver gang de handler.
God kvalitet, Fairtrade og fantastisk service går hånd i hånd, så vi forventer, at du kan navigere ud fra
hver enkelt kunde og kan få forvandlet salg til en god oplevelse. Det er naturligvis et must, at du
elsker chokolade og bæredygtighed, og at du kan videreformidle din kærlighed ud til vores kunder.
Det er ikke et krav, men du må også meget gerne have ambitioner om at blive butikschef.
Du bliver en vigtig del af Sv. Michelsen Chokolade og den historie som løber gennem tre
generationer.
Vi forstiller os at du:
•

Har mindst 5 års erhvervserfaring fra detailhandlen

•

Har lyst til at gå langt for en god kundeoplevelse

•

Kan holde hovedet koldt i både travle men også mindre travle perioder

•

Kan arbejde selvstændigt men samtidig er en teamplayer, ansvarsbevidst, moden og ærekær

•

Er fleksibel og kan arbejde morgen, aften og hver anden weekend

Du får en arbejdsplads med mange søde kolleger, der alle deler den samme passion for chokolade
og god kundeservice. Du har mulighed for at udvikle dig og sætte dit præg på din dagligdag. Og så får
du fornøjelsen af de mange søde kunder, som vi glæder hver dag gennem vores gode kvalitet og
Fairtrade-program.

Vi ønsker at skabe de bedst mulige smagsoplevelser og gøre en positiv forskel for alle i vores
værdikæde – herunder især i Afrika, hvor vi får vores kakao fra – og for klimaet.
Svend Michelsens vigtigste værdi var i 1933 ”Kvalitet over alt”, og det er også den værdi, vi lever efter
den dag i dag. Det betyder, at vi tager stilling til og har fokus på de råvarer, vi anvender, de
mennesker, der har dyrket dem, og den påvirkning, de har på vores miljø.

