
 

Sommarjobb 2020 
Är Serviceinriktad, Kundbemötande och Initiativtagande starka egenskaper hos dig? 

Då skulle du passa perfekt hos oss, då vi söker personal som vill jobba med oss under sommaren (v. 25-33). 

 

Personlig försäljning och kundservice är det viktigaste för oss. 

Du ska inte vara rädd för att ta egna initiativ och din positiva energi smittar av sig på både kunder och kollegor. 

Arbetsuppgifter: 

Sälj och rådgivning till alla våra kunder.  

Kassaarbete. 

Lagerarbete såsom uppackning, hålla ordning på lagret och påfyllning i butiken. 

Hänga iordning på butiksytan på ett säljande sätt. 

 

Du måste ha fyllt 16 för att vara kvalificerad för kassaarbete. 

B-körkort och erfarenhet är meriterande. God kunskap i svenska språket. 

 

Skicka din ansökan till ulrika@elmstajarn.se 

Elmsta Färg & Järnhandel AB 

Grisslehamnsvägen 7, 764 30  VÄDDÖ 

Telefonnr: 0176-501 11 
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Säsongsjobb 2020 
Är Serviceinriktad, Kundbemötande och Initiativtagande starka egenskaper hos dig?  

Då skulle du passa perfekt hos oss, då vi söker personal som vill jobba med oss under  

vår- och sommarsäsongen 2020! 

 

Personlig försäljning och kundservice är det viktigaste för oss. 

Du ska inte vara rädd för att ta egna initiativ och din positiva energi smittar av sig på både kunder och kollegor. 

Arbetsuppgifter: Sälj och rådgivning till alla våra kunder. 

Lagerarbete såsom uppackning, hålla ordning på lagret och påfyllning i butiken. 

Hänga iordning på butiksytan på ett säljande sätt. 

Montage och leverans av varor. 

Tidigare kunskaper i färgförsäljning och tekniska frågor är meriterande. 

Personprofil: Du är resultatorienterad och brinner för att sälja. 

Gärna erfarenhet av liknande butiksarbete. 

Du är stresstålig, flexibel och kan ta egna initiativ. 

Tjänsternas omfattning Hel och/eller deltid, säsongsarbete från april-maj till september 2020 

tillträde efter överenskommelse. Omfattar även helgjobb. Vi har söndagsöppet april till juli. 

Lön enligt gällande avtal. B-körkort 

Truckkort och erfarenhet är meriterande. God kunskap i svenska språket. 

Skicka din ansökan till ulrika@elmstajarn.se 

Elmsta Färg & Järnhandel AB 

Grisslehamnsvägen 7, 764 30  VÄDDÖ 

Telefonnr: 0176-501 11 
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