
VEM ÄR DU?
P r o f i l e n  v i  s ö k e r  t i l l  v å r  b u t i k  

Du är ambitiös, har energi och envishet
för att sätta upp mål och nå toppklass.
Noggrannhet och kvalitet genomsyrar
allt du gör.
När du lovar något håller du alltid det
som avtalats och har koll på alla
detaljer.
Du har en god samarbetsförmåga och
är lyhörd inför såväl kunder som
kollegor.
Du har ett stort engagemang och
behåller din positiva inställning även i
krävande situationer.
Du är flexibel och trivs med
förändringar.
Du har naturlig fallenhet för design,
färg och form.

Vi söker dig med
ett enastående

driv.

Välkommen till HTH
 

Ansökan skickar du senast 24/7 till:
Fredrick Göthberg, försäljningschef

Karlskrona
fgot@hth.se

Kökssäljare

Om tjänsten
Heltid

Karlskrona

Bra grundlön med provision
Vi ser gärna att du har någon form av
universitetsutbildning.

MED ANSVAR FÖR FÖRSÄLJNING
Vi har nya och spännande saker på gång och söker nu säljare till vår butik i Karlskrona.
 
Du är en del av att våra kunder ser sitt framtida kök lika bra som du ser det framför dig när du
ritar upp det. När du tillsammans med kundens önskemål har planerat upp ett kök och det
står klart, älskar dina kunder det mer än någonsin. Kärleken till köket som du förmedlar till
dina kunder övervinner köpprocessen, leverans och montering. Varje dag förmedlar du inte
bara en kunds sinnebild utan ett livs levande drömkök. Äkta kökskärlek, helt enkelt.
 
Dessutom vill vi se glimten i ögat och att möjligheten att lyckas är större än rädslan att
misslyckas. Förutom goa kollegor, en fantastisk arbetsplats säljer du de bästa köken på
marknaden. 

HTH Karlskrona
HTH finns representerat i fyra länder
genom en butikskedja med cirka 130

butiker och en årlig produktion på
 75 000 kök. Detta innebär att HTH är en av

Nordeuropas största köksproducenter.
HTH's inredning kännetecknas av modern

design och hög kvalitet.

Märk ditt mail
med

 “I am the one".

KONTAKT

hth.karlskrona Köksdesign i Karlskrona

GODA RELATIONER,
INSPIRERA OCH ENGAGERA
ANSVARSTAGANDE

Meriterande är att du sedan tidigare har haft
god kontakt med människor. 

Goda kunskaper i datorhantering


