
Showroom Assistent
Brænder du for design og indretning og har du lyst til at 
give kundeoplevelser i særklasse? Så er du måske vores 
nye salgsassistent til vores showroom i København!

Den ideelle kandidat
•  Har erfaring med salg og kan give kundebetjening  

i særklasse
• Elsker design og boligindretning
• Ønsker at være en del af og bidrage til et godt team
•  Er udadvendt, tillidsskabende og har et smittende  

godt humør
• Er fleksibel, initiativrig og selvstændig

Vi forventer, at
• Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner
•  Du er i stand til at arbejde selvstændigt, målrettet og  

er altid 100% engageret
• Du er systematisk og god til at følge op på opgaver
• Du altid sætter kunden i fokus

Dine arbejdsopgaver vil bestå i:
•  Levere et højt kundeserviceniveau, herunder salg, 

besvare spørgsmål, rådgive og vejlede kunderne
•  Sikre at vores showroom altid fremstår salgsklar  

og inspirerende
•  Assistere ved varemodtagelse, indretning og events
•  Administrative opgaver samt feedback på produkter  

og kundeoplevelser

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job i en dynamisk  
og hurtigvoksende virksomhed, hvor der er rig mulighed 
for både faglig og personlig udvikling.

Stillingen vil være på ca. 4 timer i gennemsnittet om ugen, 
fordelt på weekender og eftermiddage i hverdagen.

Om SOFACOMPANY
Vi er sammensat af et ungt og dynamisk team, som 
alle brænder for design og glade kunder. Vi sørger for 
at være ’hands-on’ og have høj kvalitet i alle processer 
i virksomheden. Vi stræber efter at skabe en ånd der, 
ligesom vores forretningskoncept, er autentisk,  
troværdigt og ærligt.

Vores hovedkontor er beliggende i Ringsted, men vi 
sælger vores varer online og via showrooms i en lang 
række lande i Europa.

Ansøgning sendes til:
Ida-Marie Bodin, iba@sofacompany.com

Ansøgningsfrist:
1. april 2022, der afholdes samtaler løbende.

Ansættelsesdato: Midt maj 2022

Arbejdssted: København


