Butikssäljare till vår butik i Norrköping – Vikariat 12 månader.
AllOffice är ett positivt, nytänkande och innovativt företag. Med 36 butiker från Luleå i norr till Trelleborg i
söder, kundsupport, e-handel och branschens största säljkår, försöker vi alltid erbjuda hållbara lösningar för
såväl totalekonomi för företag och arbetsplats, som miljö och långsiktiga affärsrelationer.
AllOffice är Sveriges ledande leverantör av ett sortiment med allt ifrån klassiska kontorsvaror till artiklar inom
teknik, hygien & städ, fika & servering, emballage, yrkeskläder, dokumenthanteringslösningar samt present &
profil.
Lokal närvaro, personliga relationer och tillgänglighet i multipla kanaler är några av ledorden för framtiden.
AllOffice Nordic AB har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik.

AllOffice Nordic AB söker nu en Butikssäljare till vår butik i Norrköping.
Om rollen
Som Butikssäljare för AllOffice Nordic AB är du en ambassadör för hela företaget och träffar löpande
kunder i butik. Du kommer arbeta i vår butik som är placerad i Norrköping. I din roll som
butikssäljare kommer du jobba i ett starkt team där lagarbetet är grunden till våra framgångar. Du
kommer att jobba med försäljning i vårt affärssystem VISMA och ha daglig kontakt med kunder som
besöker butiken samt via telefon. Butikschefen på plats är den person som du rapporterar till. Din roll
är varierande och intressant utifrån den täta kundkontakten och samarbetet med gänget inom
AllOffice. I ditt jobb ingår även datoranvändning, plocka upp varor i butik, göra beställningar mm.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande jobb och som gillar kontakten med människor. Vi sätter
stort värde på socialt bemötande samt förmågan att ta egna initiativ. Vi ser gärna att du är positiv,
framåt, intresserad samt att du ser det som en självklarhet att sätta kunden i centrum.
Övrigt
Kontaktperson är Regionala Försäljningschefen Jan Falk, 072-2243347. Har du frågor eller
funderingar kan du gärna kontakta lokal butikschef i Norrköping, Tobias Jakobsson 072-599 19 51.
Sista ansökningsdag är 2018-12-31. Välkommen att skicka din ansökan eller frågor via mail till
jan.falk@alloffice.se så snart som möjligt då vi hanterar ansökningarna löpande.

