LEDIG STILLING
Seljord Varmeservice blei etablert i 2007 og selger i dag produkter relatert
til peis, ovner og piper til både ute- og innebruk. Økende satsning på egne
agentur, bred eksponering med E-handel og økende messedeltakelse, gjør
at vi i dag fremstår som en aktør med betydelig nedslagsfelt som tør å
utfordre både de store kjedene og tradisjonelt handelsmønster
Vi er 7-8 stk uformelle, faglig dyktige og engasjerte folk som utfyller
hverandre. Vi er selvsagt «brennende» opptatt av det vi driver med og nå
ser vi behovet for å få en til med på laget.

Seljord Varmeservice AS
Steinsrudvegen 7
N - 3840 Seljord
T: (+47) 350 84 100
M: (+47) 957 213 69
post@seljordvarme.no
www.seljordvarme.no

Selger – kundebehandler

Vi søker en uhøytidelig, men høyt serviceinnstilt person som vil være med på laget
og gjøre kundens hverdag varmere.
Stillingsoppgaver:
• Kundemottak / sentralbord
• Salg og rådgiving i butikk, per telefon og mail
• Messedeltakelse
• Kontorarbeid
• Deltagelse i daglig drift
Kvalifikasjoner:
• Utdanning: gjerne fagbrev innen salg og service (søkere med fagbrev som
håndverker vil også vurderes)
• Erfaring med salg og kundebehandling, helst fra butikk
• God formuleringsevne, både skriftlig og muntlig
• God kjennskap til data og kundebehandlingsprogram
• Kjennskap til sosiale media er en stor fordel
Personlige egenskaper, du bør ha:
• Et lidenskapelig forhold til kundeveiledning, problemløsing og service
• Kremmerånd. Du må være en kremmer og forstå betydningen av god
forretningsdrift, og å inneha et ønske om å skape gode resultater
• Ha et bevist forhold til ansvar og evnen til å ta det
• Ordenssans, du må være strukturert, presis og ryddig
• Høy arbeidskapasitet
• Positiv innstilling til ekstra og fleksible arbeidstider og oppgaver
Stillingen er inkludert i vår turnusordning for kveld og lørdager,+ messedeltakelse 46 helger i året. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et meget godt arbeidsmiljø.
For nærmere info om stillingen, kontakt daglig leder Tarjei Skræi, 95721369. Søknad
med CV sendes tarjei@seljordvarme.no, innen 10/01-2019. Tiltredelse etter avtale.

