
Showroom Assistant
På SOFACOMPANY är vårt mål att utmana den 
traditionella möbelindustrin genom vårt sätt att erbjuda 
danska designmöbler av hög kvalitet till ärliga priser.
Vi är en e-handel med över 20 showroom i 8 länder i 
Europa. Företaget består av ett internationellt, dynamiskt 
team som alla brinner för design och riktigt nöjda kunder.

Vårt koncept är att jobba kreativt, utmanande och ärligt 
i alla led, från tillverkning och hela vägen till slutkund. I 
Sverige finns våra showroom i Stockholm och Göteborg 
samt ett pop-up showroom i Malmö.

Showroom Assistant
Har du intresse för design och inredning? Brinner du för 
att ge kundupplevelser i särklass? Då kan det vara DU  
som är SOFACOMPANYS blivande Showroom Assistant  
till Showroom Göteborg.

Vi vill att du ska arbeta utåtriktat och drivet med ett 
kreativt sinne som du kan använda när du rådgör våra 
kunder i deras sökande efter den perfekta soffan.  
Du trivs med att arbeta i team men även självständigt  
och initiativtagande. Vi vill att du kan, och drivs av att,  
leverera hög service med inriktning på försäljning 
och är öppen för att jobba i en flexibel organisation. 
Ansvarstagande och pålitlighet är också självklara 
karaktärsdrag hos den vi söker.

Arbetsuppgifter
•  Leverera hög service, sälja och rådgöra samt bemöta 

kunderna
•  Se till att vårt showroom alltid är snyggt, rent och 

inspirerande
•  Hjälpa till praktiskt vid leveranser, styling, ommöblering 

och utlåning av möbler i olika samarbeten ifrån 
showroomet.

•  Arbeta vid lokala kund- och marknadsföringsevent

Vi söker dig som
•  Tidigare har erfarenhet av försäljning och 

kundbemötande 
•  Är ansvarsfull och självgående
•  Kan vara serviceinriktad och möta kunden utefter 

kundens behov
•  Har erfarenhet och ett intresse för inredning och möbler
•  Har ett rörligt schema och ibland kan hoppa in med  

kort varsel

Vi erbjuder dig
Ett utvecklande, spännande och kreativt jobb i ett 
dynamiskt och snabbväxande företag, med självklar 
utveckling och fokus på försäljning. I rollen ingår 
Sofacompanys kurs i vårt sälj- och servicebemötande.

Omfattning och start
Start omgående med omfattning på ca 4-8 dagar i 
månaden, kan bli mer. Innefattar både helger och 
vardagar. På kaserntorget 5, Göteborg

Ansökan
Skicka in din ansökan till ani@sofacompany.com.  
Vi intervjuar och anställer löpande.


