ELEVER

GÅR DU MED DETAILDRØMME I MAVEN, ELSKER DU KUNDESERVICE,
OG KAN DU SE DIG SELV VÆRE EN DEL AF ET KREATIVT UNIVERS?
STOF & STIL søger elever, der elsker at give den bedste kundeservice,
har en sælger gemt i maven, og som brænder for det kreative. Start
1. august 2019.

HVERDAGEN

Det skal være sjovt at være i en STOF & STIL butik. Ikke bare for
kunderne, men også for dig, der arbejder der. Du bliver oplært i salg og
kundeservice, lagerstyring og visuel merchandise. Derudover bliver
du en del af et stort team på 20 medarbejdere, som har ansvaret for,
at butikken altid er tip top salgsklar.

DIG I STOF & STIL

Det ene øjeblik hjælper du vores kunder ved klippebordet. Det næste
styrter du efter en dame, der har glemt sine varer. Eller hjælper en
kollega med en udstilling, åbner øjnene og er opmærksom på ting
der kan blive bedre, får en kunde til at smile stort og sørger for, at
butikken hele tiden ser lækker og indbydende ud. Det vigtigste er,
at du brænder for at hjælpe, har et positivt livssyn, er arbejdsom og
trives med stor travlhed. Du kan være kreativ, nørdet med detaljer,
storsnakkende eller lidt stille i det, men frem for alt kan du bare så
godt lide at få folk til at føle sig godt tilpas. Nogle kalder det service. Vi
kalder det også nærvær og fokus på kunden.

DET VIGTIGE - SKOLEN

Inden du starter på et elevforløb, skal du have bestået en HG2,
Grundforløb 2, HHX med uddannelsesspecifikt fag inden for detail
eller STX, HF eller HTX suppleret med 10 ugers kursus. Du laver
en uddannelsesaftale med STOF & STIL for 2 år, og størstedelen
af din oplæring sker i butikken sammen med dine kolleger og din
oplæringsansvarlige. Der er 8 ugers skoleophold i forløbet på den
nærmeste uddannelsesinstitution nær dig. Skoleopholdet afsluttes
med en fagprøve. Under hele forløbet vil vi gøre vores bedste til,
at du får en kompetent uddannelse inden for detail. Måske er du en
kommende butikschef. Hvem ved?

BUTIKKEN

Vores butik er ca. 1100m2 og fyldt med metervarer, garn og
hobbyartikler til den kreative kunde. Vi har en travl og aktiv hverdag,
hvor vi vejleder og servicerer vores talrige kunder. Dine kolleger har
alle et godt humør, er initiativrige og brænder for STOF & STIL.

LØNNEN

Som salgsassistentelev får man løn under sin uddannelse. Du vil få
udbetalt elevløn iflg. overenskomsten under hele din uddannelse.
Derudover kan du købe varer i vores butikker til fordelagtige
personalepriser.

DET ALTAFGØRENDE - ANSØGNINGEN

Hvis du stadig tænker, at en elevplads i STOF & STIL lige er dig, så
glæder vi os helt vildt til at høre fra dig. Vi søger elever i hele hele
landet, og du kan se alle vores elevstillinger på www.stofogstil.dk/
om-stof-stil/stillingsopslag. Du kan også sende en ansøgning straks
på job@stofogstil.dk. Uddannelsesstart er 1. august 2019.
Ved spørgsmål kontakt butikschef Dorte Staunstrup 96435265

STOF & STIL er en danskejet familievirksomhed med hovedsæde i Herning. Virksomheden blev etableret i 1980, og vi har således mere end 39 års erfaring med
at sælge metervarer, sytilbehør, mønstre og hobbyartikler. Vi har butikker og online aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Østrig,
Luxembourg, Spanien, Frankrig, Italien, Belgien, Holland og Portugal. Se mere på STOFFSTIL.com. Hos STOF & STIL har vi lige siden begyndelsen arbejdet
målrettet med CSR. Det har og vil altid være vigtigt for os at skabe samfundsmæssig værdi for alle vores interessenter – interne såvel om eksterne. Vi ønsker,
at vores medarbejdere oplever STOF & STIL, som en attraktiv, sikker og ansvarlig arbejdsplads, hvor de kan vokse og udvikle sig. Samtidig ønsker vi, at vores
produkter lever op til høje miljømæssige og sociale krav – krav der retter sig mod hele forsyningskæden lige fra råvare til færdigt produkt.

