Sesong og tilkalling - Coop Prix Steigen
Om stillingen og butikken
Til vår butikk Coop Prix Steigen søker vi nå etter kundefokuserte og serviceinnstilte butikkmedarbeidere til sesong. Arbeidstid og mengde vil
variere, og kan være både dag og kveld i tillegg til helg. Det må tidvis påregnes økt tilkalling. Ønsket oppstart er beregnet til juni/juli, med
varighet frem til august/september.
Coop Prix Steigen ligger idyllisk til i Leinesfjord. Steigen omtales ofte som "Nordlands flotteste naturhemmelighet" med sin flotte utsikt over
fjorden og Lofotveggen, kritthvite sandstrender og nydelige skjærgård. På sommerhalvåret er Steigen et yndet turiststed hvor høye fjell, lyse
netter og midnattssol tiltrekker turister fra hele verden.

Dine sentrale arbeidsoppgaver
Kundeservice og ekspedering i kassen
Varepåfylling, rullering og fremtrekk
Kundeveiledning og råd
Forefallende butikkarbeid

Hva ser vi etter?
Du er en lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du er engasjert og positiv, og vet å sette kunden i fokus
Du takler en tidvis hektisk og krevende arbeidshverdag
Du er arbeidsom og trives med fysisk butikkarbeid
Du er ærlig, pliktoppfyllende og ansvarsfull
Du er fleksibel og kan tiltre på kort varsel
Du er fylt 18 år og behersker norsk
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi leter etter deg!
Høres dette ut som en sommerjobb for deg? Da er det akkurat deg vi søker til å bli en del av vårt team på Coop Prix Steigen!
Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".
For spørsmål om elektronisk utfylling av CV-skjema kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20
Søknadsfrist: Løpende

Om Coop Nordland
Coop Nordland er en medlemseid bedrift innen Coop med over 57000 eiere. Vi har en netto årsomsetning på ca 2,4 milliarder, 1100 ansatte og
85 butikker fordelt på et område fra Terråk i sør til Andenes i nord. En viktig målsetting for Coop Nordland er å framstå som en serviceorientert
bedrift med kunden og medarbeideren i sentrum.
Coop Nordland eier kjøpesenteret City Nord i Bodø, i tillegg til AMFI Havnesenteret i Brønnøysund. Det er her hovedtyngden av vår faghandel
ligger. I tillegg driver Coop Nordland salg av dagligvarer gjennom butikkene Obs!, Extra, Coop Prix, Coop Marked, Matkroken og Coop Mega.
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