Intet fast arbejdssted

Beskrivelse af virksomheden
SB Butiksservice udfører salgs- og
serviceopgaver målrettet
leverandører til byggemarkeder og
nonfood butikker. Herunder
butiksindretning, merchandising og
salgsbesøg. Virksomheden er
etableret i år 2000, og har
hovedkontor i Horsens.
Medarbejderne er bosat lokalt, og
dækker hele Danmark. For yderligere
oplysninger kan du besøge vores
hjemmeside på: www.sb.dk.

Vigtige datoer
Oprettet: 6. november 2020
Ansøgningsfrist: 30. november 2020
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Virksomheden tilbyder
Fastansættelse
Deltid (10 - 20 timer ugentligt)
Arbejdstider: Dag
Almindelige vilkår

Kontaktperson
Interim Management
André Hjorth Andersen
Hovednummer: 70232730
Mobil: 28884022
Email: aha@sb.dk

Arbejdsgiver
SB BUTIKSSERVICE ApS
Islandsvej 28
8700 Horsens
Danmark

SB Butiksservice søger kollega til vareopfyldning
i byggemarkeder på Sjælland
Som vareopfylder i SB Butiksservice® bliver din opgave at opsætte varer på salgsarealer fra
lageret for de kunder, som vi repræsenterer. Du er ansvarlig for, at varerne står korrekt på
hylderne – og vi sikrer, at du har adgang til de respektive guidelines.
Det er en fordel hvis du bor i området af: Hillerød, Helsingør, Roskilde, Næstved eller Holbæk
Du vil i opstartsfasen løse opgaven i samarbejde med den kollega, der varetager
varebestillingerne. Efter oplæring skal du varetage opgaven på egen hånd.
For os er det ikke vigtigt, hvilken baggrund du har – det er en forudsætning, at du taler og
skriver dansk, og har flair for IT.
Vi prioriterer:
• At du har ordenssans og struktur
• At du er ansvarsbevidst og en god ambassadør for vores virksomhed og for vores kunder
• At du er en god kollega. Herunder forstår vi eksempelvis, at vi løfter i flok og hjælper
hinanden
• At du kan bevare overblikket, når det går stærkt
For et sikkert arbejdsmiljø kræver stillingen, at du bærer sikkerhedssko. Truckcertifikat er
ikke nødvendigt. Paller trækkes ind på salgsarealet med en palleløfter.
Der er tale om en timelønsansættelse, hvor timeforbruget varierer afhængig af volumen på
bestilte varer.

Opstart: Gerne så hurtigt som muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.
Din ansøgning vedhæftet profilfoto, skal sendes elektronisk til André Hjorth Andersen på
mail:job@sb.dk senest den 30. november 2020. Vi vil afholde samtaler løbende, så send os
gerne din ansøgning snarest.
Om SB Butiksservice®:
Vores kunder er hovedsageligt leverandører til byggemarkeder og gør-det-selv butikker, hvor
vi sikrer en optimal synlighed i butikken.Vi fungerer som et kvalitetssikrende og
omkostningsbesparendeled imellem leverandør og forhandler. Hvad enten vi skal sørge for
nyetablering af et salgsdisplay, eller optimering af et allerede eksisterende varespejl, kan vi
altid tilbyde en professionel service.
Læs mere på www.sb.dk

Der er 4 ledige stillinger
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