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Butikkmedarbeider deltid

Butikkmedarbeider søkes til NILLE VÅGSENTERET YTRE
ENEBAKK
Vår filosofi er at det alltid finnes en god grunn til å feire de små og store øyeblikkene. Vil du være med på festen? Da er du vår
neste butikkmedarbeider!

 

Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og vårt ansikt utad. Vi søker nå etter en ny selger og ønsker oss deg som er
nysgjerrig, inspirerende, løsningsorientert og engasjert. Du er en lagspiller og skaper et positivt arbeidsmiljø sammen med dine
medarbeidere, i tillegg ser du verdien av å gi god service og skape hyggelige handleopplevelser for våre kunder.

Som butikkmedarbeider vil du sammen med dine kolleger ha ansvar for at våre butikker fremstår som inspirerende og innbydende. Vi er
stolte av vår kultur, og søker deg som er engasjert og kundefokusert – med et stort hjerte for Nille.  

Vil du bli en del av Nillefamilien?

 

Vi ønsker oss deg som er

Lidenskapelig opptatt av salg og service
Smilende og imøtekommende
Engasjert og kundefokusert
Arbeidsom, ryddig og strukturert
Ambisiøs og lærevillig
Glad i høyt tempo
Over 18 år

Det er et pluss om du har salgserfaring fra butikk, men ikke et krav. Du må være fleksibel og kan stille opp i ukedager og helger, samt
ferier og når butikken har behov.

Vi kan tilby deg

En jobb med muligheter for personlig utvikling
Ordnede arbeidsforhold i en velfungerende kjede
Karrieremuligheter i en kjede med fokus på intern rekruttering
Konkurransedyktige betingelser
Gode personalkjøpsordninger
En spennende stilling i et av Norges mest kjente varemerker

Stillingen er ca 15 timer i uken. Du må kunne jobbe både dagtid, kvelder og helger. Det blir mulighet for å jobbe mer i ferier og travle
perioder.

 

Har du et ønske om å bidra til glade festdager og gode hverdager for våre kunder? Da er dette noe for deg, og vi gleder oss til å lese din
søknad.

 

**Vi gjør oppmerksom på at alle søknader må sendes inn via søknadskjema tilknyttet annonsen, samt at det meste av kommunikasjonen
vedrørende stillingen vil skje per e-post.

Nille AS var opprinnelig et engros firma og ble etablert i 1966 på Gran i Enebakk kommune. I dag er Nille et av Norges mest kjente
merkenavn, er etablert med ca 330 butikker rundt om i hele landet og har 1,5 millioner medlemmer i kundeklubben. Nille er en



inspirerende og moderne butikk, med bredde av produkter til glade festdager og gode hverdager i alle sesonger med verdi for pengene.
Nille konsernet har vist en sterk utvikling de siste par årene, og er på god vei til å nå målet om å reetablere Nille som en av de ledende
retailkjeder i Norge. Nille har en god økonomi med en samlet omsetning 1,6 mrd. NOK, et driftsresultat (EBITDA) på 146 mill. NOK og
en solid egenkapital på 902 mill. NOK i 2020. I Nille er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i
befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.
Nille - hele Norges førstevalg til livets små og store øyeblikk
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