
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
Møbelsælger til vores butik i Hillerød 
 
Hos My Home Møbler søger vi en engageret salgsorienteret møbelsælger.  
 
Som møbelsælger hos My Home Møbler kan du forvente en varieret hverdag, og medindflydelse 
med mange gøremål: 
 
- Salg og kundeservice 
- At holde udstillingen pæn og inspirerende 
- Administrative opgaver 
- Håndtering af den ugentlige varemodtagelse 
 
Vi forventer at du: 
- Har flair for salg og god kundeservice 
- Du er fleksibel 
- Er udadvendt og indflydelsesrig samt tager initiativ og kan arbejde selvstændigt 
- At du elsker kundekontakt og er god til at begå dig blandt mange forskellige kundetyper 
- Du kan arbejde i små teams, såvel som selvstændigt 
- Motiveres af salg og har erfaring indenfor detailbranchen – gerne fra møbelbranchen, 
men ikke et krav 
 
Der er tale om en fuldtidsstilling og arbejdstiden følger butikkernes åbningstider, så der må derfor forventes, 
at der skal arbejdes minimum hver anden weekend. 
 
Hvem er vi? 
My Home Møbler tilbyder kvalitetsmøbler og en høj grad af service til overraskende lave priser. Vi har en 
ambitiøs vækststrategi, med 37 butikker fordelt over hele landet og flere på vej. Hovedkontoret og 
centrallageret er placeret i Fårup ved Randers. For flere informationer: www.myhomemøbler.dk 
 
Vil du være en del af vores team? 
Har du lysten til at sælge, yde god kundeservice og bidrage til vores fortsatte positive udvikling? 
Så send din Ansøgning og CV til Distriktschef Niels Bech på nb@mhls.dk. 
 
Ansøgningsfrist: Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
 
 
My hoMe Møbler åbnede sin første butik i 2006 og er i dag en landsdækkende Møbelkæde Med 36 butikker i Jylland, fyn, sJælland og bornholM. Vores fælles lager og 

hoVedkontor er placeret i fårup, hVor Vi bl.a. har Vores egen indkøbsafdeling der køber Varer fra hele Verden, der bliVer i 2020 etableret et lager i slagelse til 

serVicering af sJællandske butikker. for flere inforMationer se Vores hJeMMeside www.MyhoMeMøbler.dk 


