
Salgsassistent til BRODERS søges 
 

Vi søger tre salgsassistenter; to til dagtimerne ca. 28 timer/ugen og en til 

eftermiddag/aften ca. 10 timer/ugen med start 1. januar.  

Har du et sabbatår og ønsker at arbejde eller mangler du et studiejob, så læs 

videre her.  

 

Passion for gode smagsopleveler 

Har du en passion for gode smagsopleveler og kan du lide at give kunderne 

en ekstraordinær god service, så er du måske vores nye medarbejder. Vi 

forventer at du er, ansvarsbevidst, imødekommende, servicemindet, punktlig 

og har et højt drive. Det er vigtigt at du kan lide selv at tage initiativ, da du de 

fleste gange vil stå i butikken alene og samtidig kan bevare overblikket når 

der er travlt. Erfaring fra butik er ikke en nødvendighed men absolut et plus. 

Det er dog et krav at du har en stærk interesse for lækkerier og kvalitets 

fødevarer. 

 

BRODERS 

BRODERS er en gourmet købmandskæde i vækst. På Amagerbrogade er 

BRODERS også café og vin bar. Vi ønsker at skabe glæde ved gode 

smagsoplevelser for alle og det kræver dygtige og passionerede 

medarbejdere som kan fortælle om vores produkter. Vi sikrer os hele tiden at 

have et bredt og attraktivt sortiment til fornuftige priser, så du vil løbende 

skulle sætte dig ind i nye produkter. Vores kunder har nem adgang til vores 

produkter via www.broders.dk, samt lokale butikker som vi ønsker at åbne 

flere af. BRODERS går også meget op i at undgå madspild, og vi har ofte 

opslag på Your Local, hvilket du også vil få ansvaret for, når du er i butikken.  

 

BRODERS åbner ny butik 

Pr. 15. januar åbner vi en butik i Torvehallerne. Din kommende arbejdsplads 

kan være både på Amagerbrogade 146 og i Torvehallerne. Du vil blive 

ansvarlig for at butikken altid fremstår pæn og indbydende, at kunderne får en 

ekstra ordinær god oplevelse hver gang de besøger BRODERS, at poste 



opslag på Instagram og Your Local, ligesom du også vil skulle åbne og lukke 

butikken. Vi sørger for en grundig oplæring inden du står alene i butikken.  

Send en motiveret ansøgning og dit CV til mette@broders.dk samt billede af 

dig selv og en kort video på maks. 30 sekunder, som giver os et indtryk af 

hvem du er. Bliver du inviteret til samtale skal du forvente at bruge ca. 30 

minutter på 1. samtale. Går du videre til 2. samtale vil der være en lille case, 

som du skal forberede dig på. Du skal regne med at 2. samtale tager en 

times tid. Evt. spørgsmål til stillingen kan rettes til Mette Heerulff Christiansen 

på tlf. 25556279. 

Vi ansætter løbende så send din ansøgning hurtigst muligt. 

Du kan læse mere om BRODERS på www.broders.dk  

 

mailto:mette@broders.dk
http://www.broders.dk/

