Kassemedarbejder (fuldtid) til et af Danmarks mest travle havecentre
GardenShop Høsterkøb, Hørsholm
Her kommer du til at arbejde med passionerede og kvalitetsbevidste kunder. For dem betyder den gode
service særligt meget. Det ved du, hvordan man leverer og du kan lide at bruge den ekstra tid med kunden
og lære om deres behov og sikre dig, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at give dem en god oplevelse.
Giv kunderne et smil med hjem
Som kassemedarbejder er det dig, der sørger for at kundernes afslutter deres besøg på en positiv og
behagelig måde, så de får lyst til at komme igen. Det gør du ved at give dem kundeservice og ved at lytte til
deres behov.
Du arbejder ved kassen i havecentrets ind- og udgangsområde, hvor du primært ekspederer, betjener og
rådgiver kunder og er med til at sørge for at der bliver fyldt friske varer op, prismærket, købt ind, holdt
rydeligt mv. Der kan være meget travlt, så du har naturligvis kolleger til at hjælpe dig ved kassen.
Er du flittig og kan du yde topklasse kundeservice?
Kan du lide at have travlt og samtidig give kunderne et venligt smil og en god oplevelse – om du følger dem
ud til bilen med deres varer eller vejleder dem omkring vores mange produkter, så er det altid dit mål at
yde den bedst mulige service til vores kunder.
Vi ser helst, at du:
•
•
•

Har erfaring fra en lignende stilling – men det er ikke et krav
Er flittig og ambitiøs på både dine og forretningens vegne
Er vild med tanken om at arbejde i et travlt havecenter

Lyder det som noget for dig?
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til Claus Klentz på
job@gardenshop.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus på
52105760.
Vi ser frem til at høre fra dig.

GardenShop Høsterkøb er et af Danmarks mest velassorterede havecentre og vi satser på høj service,
professionel rådgivning, god kvalitet og et stort udvalg.
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