
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
Deltidssælger til vores butik i Sønderborg. 
 
Vi har supertravlt og mangler en dygtig deltidssælger med masser af gå på mod. 
Brænder du for salg og ønsker at være en del af et godt og velfungerende team samt kan du lide en travl 
hverdag i godt selskab skal du søge nu. 
 
Primære opgaver: 
Salg/kundebetjening 
Udlevering af møbler 
Klargøring af salgsareal/lager 
Samling af møbler 
 
Vi forventer: 
Du har lyst til salg og kundeservice. 
Du er resultatorienteret og sætter en ære i at gøre det godt. 
Du er udadvendt med et smil på læben 
At du elsker kundekontakt og er god til at begå dig blandt mange forskellige kundetyper. 
Du kan arbejde i små teams, såvel som selvstændigt. 
Du er fleksibel. 
Du kan tage fat. 
  
 
Arbejdet vil primært være fast hver anden weekend både lørdag og søndag imellem kl. 10-16 men også  
med mulighed for flere timer i ugens løb samt ved sygdom, i ferie perioder og lign.. 
 
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 
 
Er det DIG vi søger, så send os en mail med din ansøgning og bilag til bedj@mhls.dk  
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, så skynd dig at sende din ansøgning 
 
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 
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