SÖKER VI DIG SOM NY MEDARBETARE, RECEPTIONIST & SÄLJARE I VÅR
OUTLETBUTIK?
”Det perfekta stoppet” – är en vision och någonting vi jobbar efter varje dag. Vi är det lite
större stället i den lilla, lilla, byn med 300 invånare där tusentals människor väljer att
stanna varje år. Vår vision gäller vare sig våra gäster bara vill komma in och säga hej över
en kaffe, eller stanna en vecka. Därför består vårt erbjudande av allt från restaurang,
boendemöjligheter i form av camping, vandrarhem, stuglägenheter till en 1000 kvm stor
Outletbutik inkl. kiosk och postombud. Styrkan skulle vi säga är samverkan mellan de
olika affärsområdena tillsamman med en fantastisk samverkan i gänget mellan oss som
arbetar här.
”Här hittar man alltid någonting” eller ”jag skulle ju inte ha någonting, men shoppade
massor” är meningar vi gladeligen får höra varje dag i Outletbutiken. Lyhördhet mot våra
kunders efterfrågan är högt upp i prioritet för att hela tiden utvecklas. Och utbudet i
butiken består av allt ifrån det våra gäster ”glömde packa med sig på resan” till saker de
inte ens själva visste att de behövde.
Vill du vara med och vara en viktig pelare och medspelare i vårt gäng för att växa
ytterligare? Är du social och bryr dig om dina medarbetare likväl som våra gäster och har
stort servicefokus? Hör av dig till oss så fortsätter vi resan framåt tillsammans!

SOM SÄLJARE I OUTLETBUTIKEN & RECEPTIONIST

Jobbar du med varierande arbetsuppgifter där det till största delen handlar om att hjälpa
våra kunder. Behöver du vara riktigt serviceminded och lyhörd för att ge våra besökare en
trevlig vistelse hos oss.
Övriga arbetsuppgifter är att ta hand om alla nya varor som hela tiden trillar in, strukturera
och exponera i butiken. Utöver detta kommer du arbeta i receptionen, posten och i
spelbutiken då alla dessa delar utgår från samma servicedisk. Vi har lyxen att ha många
gäster hos oss - att vara på tå är ett måste.
Vårt sortiment består av dam- herr & barnkläder, skor, friluftskläder & prylar, längdskidor,
sportartiklar samt fiske. Arbetstiderna är varierande.

VI SÖKER DIG SOM…

Sätter både våra kära kunder som medarbetare i fokus och har tänket kring rollen Säljare
som en relationsbyggande och serviceinriktad roll. Ett plus är om du har ett stort intresse för

längdskidåkning och/eller aktivt friluftsliv då stora delar av både vårt sortiment och
kundsegment faller in under den kategorin. Vi ligger väldigt nära fjällen och Åsarna är en by
som bubblar av engagemang för längdskidåkning och idrottsevenemang.

VÅRA ÖNSKEMÅL TILL DIG
-

Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet som säljare.
Du har möjlighet att jobba varierande arbetstider.
Du vill lära dig och utvecklas! Allt går att lära ut bara viljan att lära finns.
Du är förändringsbenägen i din roll. Här händer det alltid mycket med snabba beslut
och ny information som tillkommer.

Vill du hänga på och vara en del av vårt gäng? Hör av dig till oss på 070-676 25 40,
info@asarnaskicenter.se. Vi ser fram emot att träffa dig! Ansökningarna behandlas löpande.

