
Vinkonsulent til VINOBLE Aarhus

Har du passion for vin, og brænder du for salg og for at skabe resultater, så er du måske vores kommende kollega.

Du vil komme til at indgå i et stærkt, ambitiøst og engageret butiksteam med i alt 4 fastansatte. Vi søger en dygtig  vinkonsulent 
- M/K - til vores butik, hvor det primære job er at sælge en bred vifte af kendte og attraktive vine, øl samt spiritusser.

Arbejdsopgaver/ansvar:
- Kontant salg til private og erhvervskunder
- Opsøgende salg til erhvervslivet
- Selvstændig konkurrencedygtig tilbudsgivning og løbende opbygning af kundedatabase
- Afholdelse af vin- og spiritussmagninger for privat- og erhvervskunder
- Deltagelse i kulturelle arrangementer i og uden for butikkens åbningstider
- Kundebetjening, hvor der rådes og vejledes efter kundens behov med højt serviceniveau
- Deltagelse i den daglige drift af butikken, herunder varebestilling og -modtagelse, opfyldning i butik, pakning af  ordre og ga-
vepakker, valg af salgskampagner i samarbejde med det øvrige team mm.
- Optimering af butiksindretning, så denne fremstår flot, salgsklar og indbydende for kunderne
- Sikring af, at de daglige ordrer bliver håndteret professionelt og til tiden
- Kundepleje, hvor kunderne mødes i øjenhøjde og med et smil - også når det går stærkt

Kompetencer og personlige egenskaber:
- Du er en dygtig, engageret og resultatorienteret sælger med masser af gåpåmod, der kan lide at have ansvar og målsætninger
- Du er en udadvendt holdspiller med gode samarbejdsevner og et højt humør, som kan arbejde kreativt og målrettet, både i et 
team og selvstændigt
- Du har stor passion, interesse samt viden om vin og spiritus
- Du kan give kyndig og faglig vinrådgivning, og du har erfaringer med afholdelse af  vin- og spiritussmagninger
- Du er fortrolig med brugen af IT. Gerne kendskab til Navision
- Du er handlekraftig i pressede situationer og god til at holde hovedet koldt og have overblik, når der er mange bolde i luften
- Du har eventuelt erfaring fra branchen eller lignende stillinger
- Du er omstillingsparat og trives med en virksomhed i konstant udvikling
- Du er indstillet på sene og skiftende arbejdstider
- Du er serviceorienteret, fleksibel og vægter et godt arbejdsmiljø og samarbejde

Om os:
VINOBLE Aarhus er ejet af Østjysk Vinforsyning, der har til huse i Hinnerup og er en betydelig leverandør af kvalitetsvine til hotel- 
og restaurationsbranchen samt vinhandlere i Danmark. Ud over et stort vinsortiment på over 1.200 vine forhandler vi en række 
spændende specialøl og specialiteter fra ind- og udland. VINOBLE Aarhus er en del af VINOBLE vinkæden.

Kontakt os:
Kan du se dig selv som VINOBLE Aarhus’ nye medarbejder i vores butiksteam, så send din ansøgning samt CV til butikschef Arne 
Dalsgaard på aarhus@vinoble.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe på 8619 4884.

Tiltrædelse til stillingen: 1. maj 2017. Ansøgningsfrist: 21. marts 2017. Ugentlig arbejdstid: 37 timer.

Guldsmedgade 20   8000 Aarhus   8619 4884
www.vinoble.dk   aarhus@vinoble.dk 

Har du passion for vin og spiritus?
Så er du måske vores nye vinkonsulent...


