
                                                                                                              
Butiksvant vinhandler

Kan du li' at betjene både den travle erhvervskunde og den kræsne privatkunde og synes du, det er
sjovt at holde vin- & spiritussmagninger? Så har vi jobbet til dig.

Du:
Har kørekort.
Er branche uddannet og ved hvad der rører sig på markedet.
Har erfaring fra lignende job.
Sætter en ære i ærlig og grundig kundebetjening.
Er fleksibel og fungerer godt i en gruppe.
Kan bevare overblikket og holde fokus i pressede situationer.
Har erfaring i og er vant til at holde  vin- & spiritussmagninger.
Er ikke bange for at give en ekstra hånd med – også indimellem efter lukketid.

Vi tilbyder:
En fuldtidsstilling.
Et job med vestegnens største udvalg af vin, spiritus og delikatesser i ryggen.
Et godt og stabilt arbejdsmiljø med glade kolleger og ordnede forhold.
Indflydelse på din hverdag, herunder sortiment, via smagninger i og udenfor huset.
Ansvar for afholdelse af vin- & spiritussmagninger for vores vinklub, private og erhvervskunder.
Medansvar for vores webshop samt opsøgende salg.
Min. 1 årlig rejse til en af vores udenlandske leverandører.
1 ugentlig fridag, herunder hver anden lørdag.

Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på den rette.

Ansøgning sendes på e-mail: info@tnv-vin.dk

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Michael Jacobsen på tlf.: 4399-8700.

Taastrup Ny Vinhandel åbnede i 1987 og er i dag en moderne vinhandel med et gammeldags snit. Vi
beskæftiger i dag 4 medarbejdere på fuld tid. Vores fokusområde er butikken med salg til private og erhverv,
men salg via hjemmesiden er stigende. Vi tager udgangspunkt i en grundig og ærlig kundebetjening med
fokus på kundens behov. Vi importerer vin fra Chile, Italien, Frankrig, Østrig og Tyskland og supplerer med
vine fra en håndfuld af Danmarks mest seriøse vinimportører.
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