
NEWPORT SÖKER SÄLJARE TILL NK/EXTRA

Vi söker en säljare, extra vid behov till vår Flagship Store på NK   
i Stockholm. En säljtjänst som omfattar helger och extratider.

Arbetet innebär
• Ge hög service till våra kunder och skapa långvariga relationer. Lyssna, inspirera och 

hjälpa kunden  att hitta de rätta produkterna.
• Uppgifter som försäljning, kassaavslut, städning, uppackning, lagerhållning, 

 varupå fyllning och  varubeställningar.
• Vara proaktiv i arbetet med att hålla butiken och lagret rent och snyggt.
• Personlig rådgivning / försäljning och 100% kundfokus.
• Löpande skötsel av butiken samt bidra med att skapa en inbjudande butiksatmosfär.

Vi söker dig som
• Älskar att ge god service samt är driven och effektiv och har ett affärstänk.
• Flexibel och gillar att arbeta i team
• Har ett genuint intresse för möbler och inredning och en utpräglad känsla för 

 försäljning och kundvård.
• Har minst 1 års erfarenhet av detaljhandel. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för mötet med andra människor och som tidigare har arbetat 
som butikssäljare. Självklart delar du vårt och våra kunders intresse för inredning och 
möbler. Du är en utåtriktad person och en prestigelös teamplayer som liksom vi anser 
att delad framgång är dubbel framgång. Vidare är du ordningsam och noggrann men 
har även förmågan att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter.

Låter det intressant?
Skicka ditt CV och personligt brev till work-store@newport.se och märk din ansökan 
med ”Säljare Newport NK ”.

Skicka in din ansökan idag! Urval och rekrytering sker löpande.

Om Newport
Newport är ett svenskägt företag som äger och utvecklar livsstilsvarumärket Newport. 
Företaget designar och säljer hemtextilier, inredningsdetaljer och möbler i det övre 
 kvalitetssegmentet. I företagskoncernen ingår en butikskedja med åtta butiker med 
en Flagship Store på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Övriga butiker finns i Västerås, 
 Linköping, Norrköping samt Åre. Koncernen omsätter ca 450 mkr.


