Prevex AB – järnhandel med huvudkontor i Göteborg och 6 butiker i Göteborg, Malmö, Helsingborg,
Halmstad och Borås, har sin verksamhet inom Bygg, Industri och Underentreprenadsvaruhandel.
Prevex inriktning är Försäljning, Låsverkstad, Maskinservice samt Utbildning inom säkerhet och
arbetsmiljöfrämjande produkter och tjänster. Företaget har ca 130 medarbetare och omsätter drygt 500
miljoner kronor.

PREVEX AB söker nu en driftig och ambitiös butikssäljare till klädavdelningen i Malmö.
Arbetsuppgifter
Som butikssäljare kommer du att arbeta i ett team om 3 personer. Tillsammans ansvarar ni för att
sköta försäljningen inom klädavdelningen genom att serva våra kunder över disk, i butik samt över
telefon. I arbetet ingår även transfertryck på kläder, skyltning, prissättning samt uppackning av
produkter. Även vissa administrativa uppgifter inom avdelningen. Vidare gäller det att vara en
engagerad medarbetare i det dagliga arbetet och jobba aktivt med att skapa en professionell miljö
anpassad för våra kunder. Enskilt eller tillsammans med våra säljare etablerar du även kontakter med
nya och befintliga kunder samt våra lokala sammarbetspartners.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra. För
att trivas i rollen som butikssäljare ser vi gärna att du är service minded, har lätt att skapa kontakter
och kan tala med alla typer av människor på alla nivåer. Vidare är du flexibel, självgående och tycker
om att vara behjälplig och ge god service. Du är lösningsorienterad och har förmågan att få saker att
ske genom att sparka bollen istället för att beskriva den. Du är synlig, har människokännedom och
har en öppen personlighet med ett leende på läpparna.
Vi söker dig som
 Har erfarenhet av försäljning och handel
 Har erfarenhet av konfektionsbranschen eller närliggande bransch
 Är administrativt lagd
 Talar och skriver svenska flytande, läser och förstår engelska
 B-körkort är önskvärt
Vad erbjuder vi dig?
Prevex AB är en järnhandel i tillväxt. Vi erbjuder ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag
med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Arbetstid
Mån – Fre 07.30-16.30*
* Arbetstiden kan variera efter butikens öppettider

Varaktighet/Tjänstegrad
Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Heltid
Lön
Fast lön
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV samt foto till jobba@prevex.se.
Märk din ansökan med ”Klädsäljare Malmö”.
Kontaktpersoner
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

