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Säljare

Polarn O. Pyret söker en säljare i Kvarteret
Igor
Polarn O. Pyrets kläder är kända för sin höga kvalitet, funktion och design. Vår mission är glada,
torra och varma barn i alla väder! Polarn O. Pyret är ett helintegrerat varumärke för baby- och
barnkläder vars produkter designas, produceras och distribueras via egna butiker,
franchisebutiker samt E-handel i Sverige och i utlandet. Polarn O. Pyret är det ledande
varumärket och butikskonceptet för barnkläder inom kvalitetssegmentet i Sverige.
Vill du vara med och skapa en köpupplevelse utöver det vanliga? Brinner du för sälj och service?
Vi söker dig som brinner för service och ser butiken som din scen.
Du har tidigare jobbat med service, gärna inom detaljhandeln. Att vara säljare hos oss innebär
inte att man står i kassan utan kräver en förmåga att se till den affärsmässiga helheten. Genom
din kunskap om produkter, material, mode mm är du en nyckelperson för varje besökare. Med
personlig service och engagemang är du inte en säljare, utan deras säljare. Som person är du
flexibel, affärsmässig och handlingskraftig. Du är en lagspelare, engagerad och målmedveten i
att nå vår vision om att skapa en köpupplevelse utöver det vanliga.
Som säljare är du oftast våra kunders första kontakt med företaget.
Du lotsar dem genom deras besök hos oss, med ambitionen att ge dem en köpupplevelse
utöver det vanliga.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
arbeta med att butiken möter våra mål om service och kundbemötande
genomföra behovsanalys, rådgiva och inspirera våra besökare
hjälpa och stötta ditt team i det dagliga arbetet
bemöta besökare och skapa en kund.
Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 5 tim/vecka. Tillträde är omgående

Om oss
Polarn O. Pyret erbjuder dig en miljö fylld av kreativitet och engagemang där delaktighet råder.
Hos oss blir du en del av ett härligt team som präglas av högt tempo och driv. För oss är kunden
viktigast, vilket genomsyrar alla beslut vi tar. Vår ambition är att göra hållbara och smarta affärer
i alla avseenden, samt föra en rak kommunikation där vi är konstruktiva och värnar om varandra.
Utöver det erbjuder vi dig en arbetsplats som tror på människor, deras kraft och potential. Dessa
kärnvärden ser vi som en viktig del av vår verksamhet som hela koncernen RNB gemensamt
representerar.
Kontaktperson och ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sari Ruth når du på
sari.ruth@polarnopyret.rnb.se. Sista ansökningsdag är 2018-08-31

