
Showroom Assistant
SOFACOMPANY är en e-handel grundad i Danmark, utan 
fördyrande mellanhänder, som säljer produkter från 
vårt eget varumärke. Vi finns numera i 8 länder i Europa 
med e-handel och över 20 showroom, med fler på gång. 
Vi består av ett globalt team som alla brinner för design 
och glada kunder där du jobbar i teamet för den svenska 
marknaden.

Vi jobbar för att vara, liksom vårt affärskoncept, 
transparent och kreativt i alla led.

Showroom Assistant
Brinner du för design och inredning och gillar att ge 
kundupplevelser i högsta klass? Då är det kanske du  
som är vår nya kollega till vårt showroom i Stockholm!

Om tjänsten
Deltid ca. 65%, vardagar och helg, stående schema.
Tidsbegränsat vikariat till augusti, med chans till 
förlängning.
Start: Gärna mars, efter överenskommelse
Plats: Roslagsgatan 15, Vasastan, Stockholm

Som medarbetare i vårt showroom är du en viktig faktor 
för kundens upplevelse. Du vägleder och rådgör kunder  
till sin drömmöbel och ser till att de får en härlig känsla 
under hela kontakten med SOFACOMPANY. Därför tror 
vi att du, liksom oss: brinner för service, är social och 
strukturerad samt ger allt för att skapa service-magi. 
Du trivs att arbeta i såväl team som självgående och är 
ansvarstagande. Lösningsorienterad och lojalitet anser vi 
också vara självklara karaktärsdrag hos vår nya kollega.

Arbetsuppgifter
•  Leverera sofantastisk och personlig service till varje 

besökare
•  Upprätthålla en hög, fräsch och inspirerande nivå på 

showroomet enligt riktlinjer
•  Hjälpa till praktiskt vid utlån/ommöblering/leverans  

av produkter
•  Övriga administrativa och praktiska uppgifter kring 

service

Vi söker dig som
•  Har erfarenhet av kundbemötande och service
•  Är öppensinnad och drivs av att utvecklas 
•  Har god digital vana
•  Har ett intresse och kunskap om möbler/inredning  

samt har ett kreativt sinne
•  Är bekväm med kommunikation på svenska och engelska
•  Har ett relativt flexibelt schema och ibland kan täcka  

upp med kort varsel

Meriterande
•  Erfarenhet av försäljning
•  Tidigare erfarenhet av liknande tjänst

Vi erbjuder dig
En (enligt oss) kul, social arbetsplats med härliga kollegor, 
utvecklande arbetsuppgifter och möjligheten att vara  
med på vår tillväxtresa när vi tar över soffbranschen i 
Sverige med våra produkter i dansk design och bästa 
möjliga kundupplevelse.

Ansökan
Skicka in din ansökan till career-se@sofacompany.com. 
Vänta inte med att höra av dig, vi intervjuar och anställer 
löpande.


