
 

                                        

                               

Trademax söker butikssäljare till Trademax butik i Göteborg!

Bygghemma Group är en dynamiskt och snabbt växande koncern som sedan starten 2006 etablerat sig som en av de starkaste 
och mest framgångsrika e-handelsaktörerna i Norden. Bolagets kultur kännetecknas av resultatfokus och stark entreprenörsanda 
och vi växer såväl organiskt som genom en aktiv förvärvsstrategi. För vår fortsatta tillväxt söker vi nu en butikssäljare till vår butik i 
Göteborg.

Dina framtida arbetsuppgifter
Som butikssäljare hos Trademax kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att sälja möbler och heminredningsprodukter genom 
aktiv försäljning till kunder i butiken. Du ansvarar för att kunderna får en positiv upplevelse i butiken och att denna upplevs som 
välordnad och attraktiv. Arbetsuppgifterna varierar från aktiv försäljning mot kund i butiken till att besvara samtal och mejl, kvittering 
av varuleveranser, packa upp/montera/prismärka produkter, skyltning/varuexponering, inventering, kassaarbete samt städning.

Vi erbjuder en utvecklande tjänst i en framgångsrik organisation, i en informell miljö med duktiga och engagerade medarbetare som 
drivs av att göra skillnad. För rätt person finns mycket goda möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Dina kvalifikationer
För att lyckas i rollen som butikssäljare tror vi att du har en gymnasial utbildning. Har du minst 1-3 års erfarenhet som säljare inom 
detaljhandeln eller liknande bransch ses detta som meriterande, dock ej något krav. Vidare är det meriterande om du kan påvisa 
goda dokumenterade försäljningsresultat och har erfarenhet av att arbeta mot givna mål där försäljning och kundmöte står i 
centrum.

Dina personliga egenskaper
Du trivs i en snabbt föränderlig miljö, är engagerad, orädd och vill ständigt lära dig mer. Du resultatorienterad, har hög integritet och 
tar stort ansvar för ditt arbete. Vidare är det viktigt att du som person är:

● Driven, målinriktad och förstår betydelsen av att leverera god service.
● Orädd, prestigelös och gillar att ta dig an utmaningar. 
● Tävlingsinriktad och motiveras av goda försäljningsresultat, kämpar för att ständigt förbättras och har tydliga karriärambitioner.
● En lagspelare som vet styrkan i samarbete och gemensamma mål.

Vi erbjuder
Ett självständigt och spännande arbete hos en av Nordens snabbast växande online-aktörer inom byggvaruhandel och 
heminredning. Du kommer att erbjudas en mycket omväxlande och lärorik roll som butikssäljare. Initialt erbjuder vi fasta helger och 
vid behov, såsom vid semester och sjukdom. Men det kan komma erbjudas möjlighet till en mer omfattande arbetsgrad. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att skicka CV + ansökningsbrev till nathalie.sorting@trademax.se
Märk ansökan: ”Butikssäljare Göteborg”
Vi tillämpar löpande urval så därför är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 23/2 2018. 

Om Bygghemma Group
Bygghemma är Europas ledande bygg- och heminredningsaktör på nätet. Vi bedriver en snabbväxande och lönsam affärsmodell 
baserad på en multi-brand- och omnikanalstrategi där produkter säljs online med stöd av 65 showrooms. Bland våra online-butiker 
återfinns Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Vår framgång är baserad på ett omfattande produktutbud, 
konkurrenskraftiga priser och en effektiv distributionskedja. Bygghemma Group omsätter cirka 4 miljarder kronor på årsbasis och 
har cirka 500 medarbetare. Gruppen har huvudkontor i Malmö och ägs av FSN Capital samt av ledningen. 
www.bygghemmagroup.se 


