Stonefactory söker en junior inköpare/säljare i Linköping, Mjärdevi.
Bygghemma Group är en dynamiskt och snabbt växande koncern som sedan starten 2006 etablerat sig som en av de
starkaste och mest framgångsrika e-handelsaktörerna i Norden. Bolagets kultur kännetecknas av resultatfokus och stark
entreprenörsanda och vi växer såväl organiskt som genom en aktiv förvärvsstrategi. För vår fortsatta tillväxt söker vi nu
en ny kombinerad inköpare och säljare.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du blir en del av vårt sammansvetsade team och kommer att arbeta med inköp, försäljning och kundsupport baserat i
Linköping. Du hanterar inköp och ordermottagning och hjälper även våra kunder med produktfrågor samt
orderläggning och försäljning. Arbetet handlar om att med högsta serviceanda hjälpa och guida kunderna till en god
köpupplevelse
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasie/högskoleexamen som bedöms vara relevant för rollen. Du trivs i en snabbt föränderlig
miljö, är engagerad, orädd och vill ständigt lära dig mer. Vidare är du resultatorienterad, har hög integritet och tar stort
ansvar för ditt arbete. Du värdesätter alltid att hålla en hög servicenivå och strävar efter att ge högsta möjliga service.
Du har gärna 1 års erfarenhet av att ha jobbat med kundtjänst, bygg, sälj eller liknande.
Erfarenhet av e-handel, samt av att skriva produkttexter och säljande texter är meriterande.
Dina personliga egenskaper
Du trivs i en snabbt föränderlig miljö, är engagerad, orädd och vill ständigt lära dig mer. Vidare är du resultatorienterad,
har hög integritet och tar stort ansvar för ditt arbete.
•
Driftig, prestigelös, initiativrik, hög energi, stor kreativitet och ett passionerat intresse för e-handel.
•
Du har social kompetens, är noggrann, strukturerad och stresstålig.
•
Målinriktad och fokuserad
Vi tror att du drivs av att utveckla innehåll och kanaler för vår marknadsföring och våra säljåtgärder – och av att vara en
del av ett framgångsrikt och växande bolag. Du är analytisk, lösningsfokuserad och brinner för att få dina kunder nöjda,
interna som externa. Det är viktigt att du har en god språkuppfattning och är duktig på att uttrycka dig i skrift.
Arbetet är i många fall självständigt och du kommer att jobba med kanaler direkt mot våra kunder. Detta kräver ett gott
omdöme och hög kvalitetsmedvetenhet.
Vi erbjuder
Ett självständigt och spännande arbete hos en av Nordens snabbast växande online-aktörer inom byggvaruhandel och
heminredning. Du kommer att erbjudas en mycket omväxlande och lärorik roll inom kundtjänst, ordermottagning,
försäljning och inköp.
Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att skicka CV + ansökningsbrev till jobb@stonefactory.se
Märk ansökan: ”Junior inköp”
Vi tillämpar löpande urval så därför är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 28 02 2018
Om Bygghemma Group
Bygghemma är Europas ledande bygg- och heminredningsaktör på nätet. Vi bedriver en snabbväxande och lönsam
affärsmodell baserad på en multi-brand- och omnikanalstrategi där produkter säljs online med stöd av 65 showrooms.
Bland våra online-butiker återfinns Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Vår framgång är baserad på ett
omfattande produktutbud, konkurrenskraftiga priser och en effektiv distributionskedja. Bygghemma Group omsätter
cirka 4 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 500 medarbetare. Gruppen har huvudkontor i Malmö och ägs av FSN
Capital samt av ledningen. www.bygghemmagroup.se

