Erfaren gartner til et af Danmarks bedste havecentre
GardenShop Høsterkøb, Hørsholm
Vil du både bruge dine grønne fingre og have masser af kontakt med kunder? Og motiveres du af tanken om at arbejde
i et af Danmarks bedste og største havecentre i en helårsstilling?
Hos os kommer du til at arbejde med kvalitetsbevidste og passionerede kunder. For dem betyder den gode service
særligt meget. Det kan du levere og du kan lide at bruge den ekstra tid med kunden, lære om deres behov og sikre dig,
at vi har gjort alt, hvad vi kan for at give dem en god oplevelse.
Velkommen til GardenShop
Du bliver en del af et team på 20 medarbejdere, der hver dag arbejder passioneret for at give vores kunder den bedste
service og oplevelse. Vi er kendt vidt omkring for vores høje serviceniveau, som mange af vores kunder kommer
langvejs fra for at opleve. Derfor er vi præget af stor travlhed og søger nu en dygtig og kvalificeret gartner til vores
havecenter.
En hverdag med kunden i centrum
Som gartner sørger du for, at kunderne afslutter deres besøg positivt og får lyst til at komme igen. Det gør du ved at
lytte til deres behov og give dem god rådgivning om deres køb. Vores kunder er vores succes og derfor skal de forlade
havecentret med et smil.
Dine opgaver indebærer desuden at:
•
•
•
•

gøre havecentret flot og indbydende
holde varesortimentet opdateret og sikre, at vi har nok af de rette varer til sæsonen
sælge varerne
servicere vores kunder

Brug og styrk din viden – hele året rundt
Du får en eftertragtet stilling i et af Danmarks bedste, største og mest velassorterede havecentre. Hos os har du daglig
kontakt med passionerede og loyale kunder, der sætter stor pris på vores høje faglighed samt sortimentets høje
kvalitet.
Stillingen er på 37 timer og da vi kun har 2 lukkedage om året, bliver du ikke vinteropsagt, men arbejder i havecentret
hele året.
Rutineret gartner med passion for salg
Det er vigtigt, at du forstår at levere et højt serviceniveau til vores kunder og kan lide at sælge varer. Derudover leder
vi efter en profil, der:
•
•
•

er uddannet gartner
har minimum 3 års erfaring fra planteskole, havecenter eller lignende
er flittig og ambitiøs på både dine og havecentrets vegne

Interesseret?
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til butikschef Sonny Vaarby på
job@gardenshop.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sonny på 52105761.
Vi glæder os til at høre fra dig.
GardenShop er et Danmarks største og mest velassorterede havecentre. Vi har butik i Høsterkøb i Nordsjælland
samt en stor webshop, hvor du kan bestille varer til levering på din adresse eller til afhentning her hos os, hvis du
foretrækker det. Her hos GardenShop har vi mere end 20 års erfaring med indkøb og salg af planter samt tilbehør til
haven.
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