
Brænder du for mode og accessoires? Har du et naturligt salgstalent? Og 
motiveres du af at levere gode kundeoplevelser og kaste dig ud i nye udfor-
dringer? Så er du måske vores nye salgsassistentelev i Roskilde.

Det er vigtigt for os, at du får et både sjovt og lærerigt forløb. Dit møde med branchen er din mulighed for at omsætte teori til praksis og få 
professionel oplæring undervejs. På den måde sikrer vi os, at du får de bedst mulige forudsætninger for både faglig og personlig udvikling.

Dine arbejdsopgaver
• Servicering og salg til butikkens kunder
• Rådgivning og vejledning af kunder i valg af briller
• Varemodtagelse, udlevering og justering af briller
• Sørge for at butikken ser ren og præsentabel ud

Vi forventer
• At du har gennemført eller snart gennemfører en HHX, EUD, EUS eller EUX
• At du i dit forløb bliver tilknyttet den lokale handelsskole, hvor du starter dit hovedforløb
• At du er mødestabil, fleksibel og fuld af gå-på-mod 
• At du er imødekommende, samarbejdsvillig, serviceminded og god til at kommunikere
• At du kan indgå i et team med respekt for andres styrker og kompetencer
• At du er forandringsparat og klar til at omstille dig, hvis det kræves af situationen
• At du er motiveret og tager ansvar for dine opgaver

Om dagligdagen
Som salgsassistentelev bliver du tilknyttet Smarteyes-butikken i Roskilde. Du bliver en del af en organisation, hvor der ikke er langt fra 
tanke til handling, og hvor du får mulighed for at påvirke din hverdag i butikkerne. Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi løfter ar-
bejdsopgaverne i fælles flok, og arbejder under mantraet ”frihed under ansvar”.

Om Smarteyes
Smarteyes er Sveriges andenstørste optikerkæde grundlagt i 2007 med en vision om at gøre det smartere, sjovere og mere enkelt at købe 
designerbriller. Den første danske butik åbnede i Vejle i 2013, og siden da er der kommet yderligere 11 butikker til i hele landet. Smarteyes 
har i dag butikker i Sverige, Danmark og Tyskland. Vi tilbyder vores kunder gennemsigtige priser med alt inkluderet og et stort udvalg af 
designerstel, hvor der altid er frit valg mellem alle stel i butikken, uanset kundens styrke. 

Er du interesseret?
Så send os ansøgning og CV til karriere@smarteyes.dk. Skriv ”Salgsassistentelev + bynavn” i emnefeltet. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mads Poulsen +45 4010 9898 Smarteyes.dk facebook.com/smarteyesDanmark
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