
 

   
 

 

HASSINGHASSING GRUPPEN
Viden om værktøj!

Butikssælger 
Kan du vejlede professionelle kunder, og vil 
du være en del af et team med godt humør, 
og stort råderum. 

Carl Hassings butik i Odense er stedet, hvor professionelle kunder fra 
industrien kan � nde inspiration, gode tilbud og spændende nyheder 
– både når det gælder værktøj, tekniske produkter, sikkerhedsudstyr 
og meget mere.  

              Salg – vejledning – butiksoptimering       Salg – vejledning – butiksoptimering       

Din arbejdsdag går med, at du: 
 ekspederer vores kunder, der primært er professionelle kunder fra industrien.
 sørger for butiksoptimering og vedligehold af sortimentet.
 udfører salgsfremmende indsatser, husmesser, udstillinger, etc., og er med til  
 at bestemme sortimentsudvalget.
 tager dig af øvrige butiksrelaterede opgaver.

Gode kolleger med stor viden og en professionel 
og faglig ambitiøs virksomhed
I Carl Hassing træder du ind i et fagligt ambitiøst miljø kendetegnet ved 
uhøjtidelig professionalisme, stort engagement og naturligt fokus på at skabe 
vækst og udvikling. 

Er du den rette pro� l?
 Vi forestiller os, at du har god erfaring med værktøj og tekniske produkter.
 Du har erfaringen til at vejlede, rådgive og udfordre kunderne med 
 din faglighed.
 Du er en udadvendt, åben personlighed der sætter service og den gode 
 kundeoplevelse i højsædet.
 Du har IT-� air og gerne kendskab til Navision - men vi skal selvfølgelig 
 nok lære dig op i vores systemer.

Som person er du god til at sætte dig i kundens sted, og du tænker i mersalg 
og er i stand til at yde professionel vejledning. Du er � eksibel, serviceminded og 
klar til at stå på mål for dine resultater. Endelig er du en god kollega, og du har 
dit gode humør med på arbejde. 

Er du interesseret?
Ønsker du at søge eller har du spørgsmål til denne stilling kan du ringe til 
Ole Damgaard 40239444 eller sende din ansøgning på job@hassing.dk


