
Høyer Eger søker deltider til vår dame 
avdeling  

 

Deltid Eger dame  

Oslo  

Stillingsbeskrivelse  

Høyer Eger søker nye medarbeidere, og er nå på jakt etter nye deltid selgere ved vår 
dameavdeling.  

Vi søker etter deg som er:  

• en naturlig selger som er lidenskapelig opptatt av salg og service 	
• effektiv og selvstendig 	
• positiv og løsningsorientert 	
• presis, lojal, pliktoppfyllende og pålitelig 	
• ryddig og strukturert 	
• gladiåtaietttakogjobbeihøyttempo 	
• målbevisst 	
• bidragsyter til å skape et kreativt miljø og ha en høy grad av selvmotivering 	
• en lagspiller og har genuin interesse for trender, mote og design. 	

Arbeidsoppgaver: 	

• Sørge for at våre kunder får en optimal handleopplevelse 	
• Du skal være bedriftens ansikt utad, du møter kunden med engasjement og 

proffesjonell 	

veiledning. 	

• Bidra til at butikken til enhver tid er ryddig og oversiktlig samt når sine budsjetter og 
mål. 	

• Utpakking av varer og varepåfyll. 	

Vi kan tilby: 	

• en utfordrende stilling med internasjonale merkevarer 	
• gode karriere- og utviklingsmuligheter for den riktige 	
• en spennende arbeidsplass med gode arbeidskollegaer 	
• et variert og godt arbeidsmiljø. 	

Vi søker etter deg som er sulten på å bli en del av et team som elsker salg, 
kundeservice og mote. 
Du må være fleksibel ift helger, kvelder, høysesong, ferier, ved sykdom og ellers ved 
behov. Har 	



du tidligere erfaring fra klær eller salg er dette en stor fordel, men personlige egenskaper og 
gode holdninger/verdier vektlegges.  

Det anbefales å sende inn en kort videosnutt hvor du presenterer deg selv og forteller hvorfor 
du vil jobbe hos Høyer.  

Søknader blir vurdert fortløpende, og aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju omgående.  

Høyer Gruppen er en av Norges ledende fashion- og livsstilskjeder i 
høyprofil/luksussegmentet. Høyer har en fremtredende rolle i norsk motebransje og 
representerer et bredt utvalg av norske, skandinaviske og internasjonale merkevarer innenfor 
retail og wholesale.  

Som selger hos Høyer ønsker du å skape en wow-opplevelse for våre kunder. Vår 
forretningside er gjennom allianse med ledende merkevarer å tilby våre kunder en 
ekstraordinær handleopplevelse i form av kvalitet, design, vareutvalg og kundeservice.  

 


