KRONEN VANLØSE: Vi søger en butiksmedarbejder OVER 18 år –
DAGTIMER
NORMAL er et nyt og banebrydende detailhandelskoncept, der tilbyder kunderne faste
lave NORMAL priser på flere tusinde basisvarer. Varerne importeres primært fra øvrige
lande i EU.
NORMAL ekspanderer hurtigt, og nu er det kunderne i Vanløse, der får muligheden for at
spare flere tusinde kroner årligt på køb af deres basisvarer. NORMAL åbner nemlig i Kronen
Vanløse i oktober 2017.
Vi søger en dygtig og erfaren butiksmedarbejder OVER 18 år med detailerfaring. Du skal
have lyst til at arbejde i vores spændende forretning ca. 30 timer om ugen i vores butik i
Vanløse.
Jobbet består bl.a. i samarbejde med butikschefen, at lede medarbejdere og derfor er det
en fordel at du har ledererfaring, f.eks. som mellemleder. Du skal kunne arbejde målrettet
med vores mange spændende varer, da vi lægger stor vægt på en velopfyldt og veltrimmet
butik. Derudover er venlig kundebetjening og almindelige rutinemæssige opgaver også en
naturlig del af dagligdagen. Det er en forudsætning at folkeskolens 9. klasse er afsluttet.
Vi har hele tiden travlt og stiller derfor krav om, at du indgår i vores team med samme flid
og engagement som vores øvrige medarbejdere. Med andre ord, vi forventer, at du
besidder en høj arbejdsmoral, er detaljeorienteret, moden og ansvarsbevidst samt møder
på arbejde i godt humør, så alle kan mærke, at du brænder for at gøre NORMAL til det
bedste sted at handle sine basisvarer. Vi forlanger, at du har en ren straffeattest.
Ansøgning og opstart
Opstart 28. september 2017.
Hvis du føler dig sikker på, at du er vores nye dygtige medarbejder i Vanløse, skal du sende
din ansøgning og CV til joboest@normal.dk senest den 15. august 2017.
HUSK at skrive ’’Butiksmedarbejder - over 18 år” i emnefeltet på din mail.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Du kan læse mere om NORMAL på følgende links:

www.normal.dk
www.facebook.com/normal.dk
https://instagram.com/normal.dk

