
EN DEL AV

Trademax söker butikssäljare till Trademax butik i Danderyd 
Trademax, som en del av Bygghemma Group, är ett dynamiskt och snabbväxande företag som sedan starten 2008 har etablerat 
sig som Nordens största möbelbutik på nätet. 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 våran butik i 
Barkarby.

Arbetsuppgifter i rollen
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
Trademax har under de senaste åren genomgått en kraftig expansion och det är viktigt att du som person trivs i en föränderlig miljö 
där tempot är högt, vilket ställer krav på flexibilitet, problemlösning och servicekänsla. För tjänsten kommer personlig lämplighet att 
ha stor betydelse därför är viktigt att du är självgående och stresstålig i din natur. Vidare är det viktigt att du som person är driven, 
målinriktad och förstår betydelsen av att leverera god service. Du är även orädd, prestigelös och gillar att ta dig an utmaningar. 
Även om du i denna tjänst till stor del arbetar självgående ser du teamarbete som en självklarhet där din prestation är viktig för 
teamet som helhet. 

Vi erbjuder
En möjlighet att ingå i vårt fantastiska butiksteam i Danderyd där du förväntas bidra till butikens fortsatta tillväxt. Vi erbjuder en 
möjlighet att ta steget in i Nordens snabbast växande och största e-handelsaktör inom heminredning där det för rätt person finns 
mycket goda möjligheter att utvecklas inom organisationen. Tjänsten är en extra/Vid behov. 

Ansökan
Är du Butikssäljaren Trademax söker? Då vill vi ha din ansökan redan idag. Vi tillämpar ett löpande urval, därför är det viktigt att du 
skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen. Mejla CV samt personligt brev 
till butikschef Christopher Stark via christopher.stark@trademax.se 

Om Trademax
Trademax är ett varumärke inom Bygghemma Group som sedan starten 2008 har etablerat sig som en av de starkaste och mest 
framgångsrika e-handelsaktörerna i Norden. Bygghemma Group startade år 2006 och har idag ca 500 anställda och omsätter drygt 
3 miljarder. Sedan 2016 har Bygghemma Group expanderat till en nordisk koncern med 56 fysiska butiker och 29 webbutiker, b la: 
bygghemma.se, bygghjemme.no, byghjemme.dk, taloon.com, netrauta.fi, talotarvike.com, frishop.dk, byggshop.se, badshop.se, 
golvshop.se, stonefactory.se, trademax.se, trademax.no, trademax.dk, trademax.fi, chilli.se, chilli.no, furniturebox.se, 
furniturebox.no, furniturebox.dk, furniturebox.fi, kodin1.com, linoleumkompaniet.se, hemochbastu.se, myhomemøbler.dk, 
lindstromsbad.se och polarpumpen.se.


