
 
 

 

 

  

 

 

VI TILBYDER: 

• Grundig oplæring i SKECHERS konceptet, såsom salg, varebestilling, varemodtagelse og vedligehold. 

• At blive en del af en konceptstærk international virksomhed. 

• Chancen for at vise, hvad du kan med verdens 4. største skomærke. 

• Et uformelt miljø med gode kollegaer. 

• Salgs- og produkttræning. 

 

INTERESSERET? 

Så send din motiverede ansøgning samt CV med billede til mailadressen: job@skechers.dk  

Husk at skrive i emnefeltet, hvilket job du søger. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

 

Om SKECHERS: 

SKECHERS er det 2. største skomærke i USA og på verdensplan nr. 4. Med over 2500 konceptbutikker globalt, tilbyder SKECHERS et 

bredt udvalg indenfor lifestyle og performance sko til både damer, herrer og børn. I Norden distribueres SKECHERS af den danske 

virksomhed Sports Connection ApS. Der er i dag 6 shop-in-shops, 22 konceptbutikker fordelt med 14 i Danmark, 5 i Sverige, 2 i Norge 

og 1 i Finland. Dette antal forventes at stige over de kommende år.  

Derudover føres SKECHERS mærket hos et stærkt netværk af forhandlere indenfor sko – og sportsbranchen i hele Norden. 

  

Arbejdssted: Sillebroen, 

Frederikssund 

Jobtype: Fastansættelse 

Arbejdstid: Ca. 5-10 timer 

pr. uge 

Tiltrædelse: Hurtigst 

muligt. 

Ansøgningsfrist: Hurtigst 

muligt. Vi indkalder 

løbende til samtaler. 

Mærk ansøgning med:  

”Butiksmedhjælper 

Sillebroen” 

Yderligere oplysninger fås 

hos: Regional Retail 

Coordinator, Gorm Pri på 

tlf. 28871408 

Se mere på: 

www.skechers.dk/ledige-

stillinger 

Følg os:  

SKECHERS søger en engageret sælger/butiksmedhjælper, der er vild med sport, mode og 

sko, og brænder for salg og for glade kunder. Arbejdsopgaver vil være koncentreret om 

salg og kundeservice, hvor det at give kunden en enestående oplevelse af at handle i vores 

SKECHERS butik er et must. 

 

 

OM DIG: 

• Du har evne og lyst til at agere inden for et veldefineret butikskoncept. 

• Du har butiks- salgserfaring, gerne fra sko- eller sportsbranchen. 

• Du er ansvarsbevidst, målrettet, og dedikeret til at skabe gode salgsresultater og 

altid at give kunderne en unik shopping oplevelse. 

• Du er en glad og fleksibel kollega, der har et smil på læben – også når der er travlt. 

• Du er serviceminded, initiativrig og en holdspiller. 

• Du vil gå langt for at yde vores kunder den bedste service. 

• Du er positiv og imødekommende med god energi og entusiasme til at tage imod 

kunderne og give dem lidt mere end de forventer. 

• Du har en naturlig interesse i at opnå stor produktviden og være ambassadør for 

SKECHERS mange fantastiske produkter. 

• Du tager medansvar for at butikken altid tager sig godt ud. 

• Du taler ubesværet dansk og engelsk. 

• Du har flair for IT. 

• Du kan arbejde aftener og weekends. 

 

 

 

ELSKER DU OGSÅ SKO OG ER DU GOD TIL AT TALE MED MENNESKER? 

BUTIKSMEDHJÆLPER søges til vores SKECHERS konceptbutik i Sillebroen 

mailto:job@skechers.dk

