
Har du passion for mode, service og visual merchandising? Er du resultat-
orienteret og brænder for salg og gode kundeoplevelser?  

Som salgsassistent er din vigtigste opgave at sikre, at vores kunder altid får den bedst mulige oplevelse i vores butikker. Du kommer til at 
indgå i et stærkt team, og vil i tæt samarbejde med optikeren og butikschefen varetage den daglige drift af butikken. Hos Smarteyes er 
vores filosofi enkel: Glade medarbejdere skaber glade kunder. Derfor er vi altid fleksible i forhold til timeantal og arbejdstid, så du får bedst 
mulig balance mellem privatlivet og arbejdslivet. Vi tror på, at en værdibaseret tilgang, udviklende arbejdsopgaver og det at have det sjovt 
på arbejdspladsen er vigtige succesfaktorer – både for dig og for os.

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 butikken fremstår præsentabel og indbydende ud

Om dig
• Du er uddannet salgsassistent eller har anden relevant uddannelse indenfor detailhandel
• Du er imødekommende, serviceminded og god til at kommunikere
• Du tager ansvar og er vant til at strukturere dine egne arbejdsopgaver
• Du er ambitiøs, resultatorienteret og har høj faglighed 
• Du er samarbejdsvillig og har lyst at indgå i et team, hvor I spiller hinanden gode
• Du er forandringsparat, fleksibel og klar til at omstille dig, hvis det kræves af situationen

Om dagligdagen
Hos Smarteyes er vi en organisation bygget og ledet på værdier. 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 butikken. Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi løfter arbejdsopgaverne 
i fælles flok, og arbejder efter 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 17 butikker til i hele landet. I dag har 
Smarteyes i alt 100 butikker i Sverige, Danmark og Tyskland. Vi tilbyder vores kunder gennemsigtige priser og et stort udvalg af designer-
stel, 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 ”Salgsassistent til Smarteyes” i emnefeltet. Vi glæder os til at høre fra dig!

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

Er du vores nye 
salgsassistent?


