
NAME IT 
SALGSASSISTENT 

Lokation: Esbjerg, Danmark 
Ansøgningsfrist: 01 november 2021 

 
Nyder du at snakke med nye mennesker hver dag? Elsker du mode, og ville du være stolt af at 
sælge produkter for name it? Vi leder efter en ny kollega, der vil styrke sine salgsevner i en stor 
international modevirksomhed med gode udviklingsmuligheder. 
 
Jobbet  
Som salgsassistent i name it-butikken i Esbjerg Storcenter bliver du udfordret og får udviklet dine 
kompetencer og dit salgstalent. Du bliver en del af et team, hvor atmosfæren er dynamisk og 
uformel med plads til sjov, samtidig med at vi arbejder dedikeret for at give vores kunder den 
bedste service. Når du starter, bliver du trænet i salg og service, kommunikation samt butikkens 
nøgletal, så du kan skabe succes for både kunden, dig selv og butikken. 
 
Konkret vil dine opgaver inkludere 

• At servicere og vejlede vores kunder, så de bliver mødt med smil og et meget højt 
serviceniveau 

• Varetagelse af salgs- og merchandiseaktiviteter 
• Opgaver inden for lagerstyring og vareopfyldning 
• Planlægning og gennemførelse af salgsaktiviteter i butikken i samarbejde med 

butikschefen. 
 

Vi vægter, at du har følgende kvalifikationer: 
• Erfaring fra et job med salg og service – gerne fra tøjbranchen 
• Stor interesse for mode i børnehøjde 
• Flair for tal og godt købmandsskab 
• Indblik i brugen af sociale medier. 

 
Personlighed  
Som person er du fleksibel og selvstændig, hvilket afspejler sig ved, at du tager ejerskab og 
engagerer dig i det, du arbejder med. Du tænker kreativt og har lyst til at gøre en forskel for vores 
kunder, hvor du skaber en positiv atmosfære i butikken og yder en god service. Sammen med 
resten af teamet bliver du en vigtig del af name its ansigt udadtil, og derfor er det vigtigt, at du er 
åben og imødekommende samtidig med, at du er en dygtig og initiativrig sælger. 
Du kan forvente: 

• En energisk hverdag med højt tempo og uhøjtidelig omgangstone 
• Et ungt og dynamisk arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder 
• Høj grad af ansvar og mulighed for at sætte dit præg på butikken. 

Derudover tilbyder vi: 
• Pension/tryghedspakke 
• Sundhedsforsikring 
• Events og sociale aktiviteter. 

 



Arbejdstid: 37 timer pr. uge 
 
Vi glæder os til at høre fra dig  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Camilla Jendresen Hansen på 
tlf. 52151362. Ellers send os din ansøgning og dit CV senest den 1.11.21. Vi behandler 
ansøgningerne løbende og tager annoncen af nettet, når vi har fundet den rette person. 
 
Tiltrædelse: 1.12.21 
  
About NAME IT - INSPIRED BY KIDS  
For more than 30 years, NAME IT has been encouraged by children’s straightforwardness and 
energy. We see the world through the eyes of children and our creativity is rooted in their loving 
and free spirit. 
  
At NAME IT we design clothes which allow children to express their own personality. We are proud 
to have a selection that features a full range of kids clothing from underwear to outerwear, always 
with a particular focus on our core products; jeans and outerwear. 
 
In every piece of clothing, functionality, safety, quality and responsibility are our main priorities. 
NAME IT is part of the worldwide fashion company BESTSELLER and is represented in more than 
20 countries with a variety of retail shops and wholesale customers. For more information, please 
go to www.nameit.com or www.about.bestseller.com. 


