
Job Posting

Brav is a major player in the sports and outdoor industry and manages some of the most influential brands in the
marketplace, including Swix, Toko, Lundhags, Ulvang and Helsport. We also own and operate the digital platform
skisporet.no.

The mission of Brav is to improve our customers’ quality of life. Acting responsibly, we do this by connecting and
developing the best talents in the sport and outdoor industry – and support them to develop and produce the
most innovative products and services. Our company and community are built upon three values; teamwork,
passion and courage, with a strong vision to turn dreams into memories – for our customers and for our
employees.

Brav has offices and own companies in Norway, Sweden, Finland, Lithuania, Germany, Russia, Switzerland,
Japan and the United States. Our products are sold in more than 30 countries worldwide, see www.brav.com for
more info.
__________________________________________________________________________________________

Titel: Butikssäljare -

Vi söker medarbetare till Lundhags Fabriksbutik, Insjön

Brinner du för sälj och motiveras av goda kundupplevelser? Då behöver vi på Brav dig.

Vi söker en medarbetare som brinner för friluftsliv och möjligheten att få jobba med några av
branschens mest kända märken - Lundhags, Swix, Ulvang, Toko och Helsport.

Tjänsten är på 80-100% med varierad arbetstid fördelat på dagtid, kväll och helg.

Vi söker dig som…

● Brinner för att ge service och skapa kundrelationer
● Är driven i sälj och dagliga butikssysslor
● Älskar kontakten med kunder och att få guida kunden till produkter som ger en

optimal upplevelse.
● Har intresse av att skapa en välordnad och inbjudande butik
● Är intresserad av tekniska och funktionsprodukter
● Aktivt arbetar för att nå butikens målsättning.
● Bidrar till en god arbetsmiljö genom att vara en god kollega i vårt team

Vilka personliga egenskaper letar vi efter?

● Intresse för friluftsliv och sälj



● Du tycker om och jobbar effektivt i samarbete med resten av teamet
● Positiv och driven, du gillar att möta nya människor.
● Effektiv, idérik och lösningsorienterad
● Du vill se positiva resultat
● Strukturerad och ordningsam
● Har en hög arbetsmoral
● Öppen och ärlig

Kvalifikationer

● Tidigare erfarenhet från butiksjobb är meriterade.
● Behärskar svenska både muntligt och skriftligt. Engelska och Tyska är meriterande

Typ av tjänst: Vikariat 1-3 år

Tillträde: Snarast
Ansök till: Ansökan skickas till erika.angsaas@brav.com
Sista ansökningsdag: Anställning sker löpande


