
BUTIKSMEDARBEJDER
Fuldtidsstilling

Har du en supersælger gemt i maven? Er du vild med boligtekstiler og indretning og er glade og tilfredse kunder dét, 

der sætter et ekstra stort smil på læben hos dig? Så er du måske lige den kollega, vi står og mangler i vores botex-butik 

i Charlottenlund!

STILLINGEN
Som vores nye butiksmedarbejder er din fornemste rolle at give vores kunder den bedste oplevelse hos botex. Kunde-

service og kompetent rådgivning er derfor to aspekter, som vi værdsætter højt hos os, og det forventer vi også af dig. 

Du kommer til at få en alsidig hverdag med salg af kvalitetsprodukter, klargøring af butik og mange andre spændende 

ad hoc-opgaver, som dagene bringer.

ARBEJDSOPGAVER
• Salg af boligtekstiler m.m. til hjemmet

• Kompetent rådgivning og god kundeservice

• Vedligeholdelse og klargøring af butikken

• Håndtering af returvarer, ombytninger m.m.

• Opfyldning af varer i butikken

• Øvrige ad hoc-opgaver

OM DIG
• Smilende og imødekommende 

• En god kollega  – en teamplayer

• Selvkørende og proaktiv

• Værdsætter ærlighed og ordentlighed højt

• Sælger med stort S

•  Erfaring inden for butikssalg

OM BOTEX
botex er Danmarks største frivillige kæde – specialiseret inden for gardiner, solafskærmning og boligtekstiler – med 

ca. 30 butikker fordelt rundt i landet og på Færøerne. Vores mere end 50 gardinbusser kører hver dag rundt i hele 

landet for at montere gardiner, solafskærmning hos private, virksomheder og i den offentlige sektor.

Tænker du, at det er dig, så grib blyanten, og send og en motiveret ansøgning samt dit CV.  Vi glæder os til at læse lidt 

om, hvem du er. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Uldahl på 40 91 34 93. 

Vores ideelle kollega er selvfølgelig glad og smilende – også på en grå mandag. Du sætter en ære i god kundeservice 

og ønsker at give kunder den bedste oplevelse. Og så er det selvfølgelig også en fordel, at du har interesse for boligin-

teriør og design.


