- en god handel, der gør en forskel

Basic & More er grundlagt med det formål at gøre en forskel og tage medansvar for
den overflod af producerede varer der er omkring os. Disse vil vi gøre tilgængelig for
vores kunder og lade det komme dem til gode i form af en god handel. Vi er drevet af
den gode handel og godt købmandskab.
Overproduktion, udgåede varer, fejl emballage og des lige - vi sælger varer, der ellers
går til spilde. Vi vil være med til at gøre en forskel, og derfor gøre vores til at aktivere
varer, som ellers ville blive destrueret eller gå til spilde. Vi køber varerne billigt og
sælger dem billigt. Vi sælger kvalitetsvarer pakket ind i et lækkert og inspirerende
univers. En del af vores sortiment er basis varer, men vi tilbyder også meget andet.
Særligt har vi fokus på isenkram, bolig og interiør. Vi har kun få faste varer på
hylderne, fordi vi hver dag køber varer til gode priser hjem til kunderne, og dermed er
der nye varer i butikken hver uge.
Vi søger engagerede og smilende medarbejdere, som vil være med til at gøre en
forskel og sætter en ære i at gøre sig umage – er det dig?

Vores nye butik åbner i Kolding Storcenter primo marts 2022.
Kom med på rejsen – vi lover dig, at det bliver spændende, sjovt & udfordrende!
SALGSASSISTENT
Jobbet:
o I samarbejde med dine kollegaer er du med til at sikre vores kunder den ultimative
shopping oplevelse
o Du er med til at sikre at butikken er salgsklar og arbejder effektivt med varerne, og
du deltager i vareopfyldning, oprydning og kundeekspeditioner
o Du skal konstant arbejde med varerne, da vi hele tiden for nye spændende
produkter hjem. Sammen med butikschefen skal du sikre vores kunder en
spændende shopping oplevelse hver gang de besøger os
Om dig:
o Relevant erfaring fra lignende stilling
o Passioneret, smilende og udadvendt med en god situationsfornemmelse
o Arbejdsom og klar til at tage fat, både alene og sammen med resten af teamet
o Smilende, udadvendt og selvstændig med en god energi

Dette er en enestående mulighed for at være med fra helt starten på denne
spændende rejse.
Vi holder samtaler løbende, og ansætter, så snart vi møder den rette kandidat!
Send din ansøgning og C.V. med foto til: job@basicandmore.dk mrk. Salgsassistent
Kolding.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

… DU VED ALDRIG HVILKE NYE OG SPÆNDENDE VARER VI HAR FÅET, SÅ KIG GERNE FORBI …
… GLADE KUNDER, SMILENDE PERSONALE OG EN GOD HANDEL …
… VI HAR DYGTIGE INDKØBERE OG DESIGNERE, SOM HAR EN HOLDNING TIL HVOR GRIMME VARERNE MÅ VÆRE …

