
Positiv	  og	  initiativrig	  salgsmedarbejder	  søges	  til	  fuldtidsstilling	  hos	  Naturligvis	  
Outdoor	  Frederiksberg.	  
	  
	  
Er	  du	  åben	  og	  udadvendt?	  Elsker	  du	  at	  boltrer	  dig	  i	  naturen?	  Har	  du	  gå-‐på-‐mod	  og	  brænder	  
du	  for	  at	  sælge	  nogle	  lækre	  varer?	  Er	  du	  god	  til	  at	  skabe	  relationer	  og	  til	  at	  tiltrække	  nye	  
kunder?	  Så	  er	  det	  netop	  dig	  vi	  har	  brug	  for.	  	  
	  
Dine	  opgaver:	  
Dine	  opgaver	  vil	  bestå	  i	  salg	  ,	  mersalg	  samt	  servicering	  af	  nye	  og	  eksisterende	  kunder.	  	  Du	  vil	  
sammen	  med	  vores	  butikschef	  og	  øvrige	  ansatte	  være	  ansvarlig	  for	  den	  daglige	  drift	  af	  vores	  
fysiske	  butik	  samt	  webshop.	  Herunder	  vil	  opgaverne	  bestå	  i	  salg	  ,	  mersalg	  samt	  servicering	  af	  
nye	  og	  eksisterende	  kunder.	  	  
Derudover	  vil	  opgaver	  som	  varemodtagelse	  og	  reklamationer	  også	  være	  en	  del	  af	  det	  daglige	  
arbejde,	  ligesom	  vi	  forventer	  at	  du	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  butik,	  som	  altid	  er	  pæn,	  ren	  og	  
indbydende	  at	  komme	  i	  som	  kunde	  såvel	  som	  kollega.	  	  
	  
Da	  Naturligvis	  Outdoor	  udvikler	  sig	  markant	  i	  disse	  år,	  vil	  arbejdet	  bestå	  i	  en	  skiftende	  
portefølje	  af	  opgaver,	  hvorfor	  denne	  beskrivelse	  ikke	  er	  låst,	  men	  kan	  erstattes	  med	  andre	  
beskrivelser	  og	  opgaver	  alt	  efter	  kompetencer,	  ønsker	  og	  virksomhedens	  behov.	  Derudover	  
ansvarlig	  for	  ad-‐hoc	  opgaver	  tildelt	  af	  direktion/ledelse.	  	  
	  
Dine	  kompetencer:	  
Du	  har	  butikserfaring	  eller	  anden	  salgserfaring	  og	  gerne	  erfaring	  fra	  webshop.	  Har	  du	  erfaring	  
med	  at	  stå	  på	  ski,	  er	  dette	  et	  plus.	  Du	  er	  indforstået	  med	  at	  arbejde	  en	  del	  lørdage	  samt	  
søndage	  og	  du	  er	  glad	  og	  smilende	  som	  person.	  
Derudover	  skal	  du	  kunne	  bruge	  officepakken	  på	  brugerniveau,	  samt	  kunne	  dansk	  i	  skrift	  og	  
tale.	  
	  
Hvis	  dette	  lyder	  som	  noget	  for	  dig,	  så	  tjek	  vores	  hjemmeside	  på	  naturligvis.com	  og	  send	  din	  
ansøgning,	  CV	  samt	  billede	  til	  louise@naturligvis.com	  med	  ”Salgsmedarbejder	  fuldtid”.	  	  
Skriv	  i	  ansøgningen,	  hvornår	  du	  vil	  kunne	  tiltræde	  stillingen.	  	  
	  
Da	  vi	  ansætter	  hurtigst	  muligt,	  er	  der	  ingen	  svarfrist	  på	  denne	  stilling.	  	  
Hvis	  du	  har	  nogle	  spørgsmmål,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  Louise	  Moe	  på	  telefon	  
33213030.	  
	   	  
	  
	  


