Med stort hjärta, kunden i fokus och marknadens starkaste varumärken har Victorins Guld sedan
1908 sålt smycken och ur till Varbergsborna. Med stadens bästa affärsläge ser vi oss nästan som en
institution och en del av stadens historia. Från och med september 2016 ingår vi i Online Brands
Nordic AB (publ). Med detta i ryggen tar vi nu sikte på framtiden.
För de nya möjligheter vi står inför söker vi nu en:

Butiksmedarbetare, timanställning
Om tjänsten
Tillsammans med dina medarbetare:
 bygger du återkommande och långsiktiga relationer med kunderna.
 ansvarar du för vissa inköp och leverantörskontakter
 föreslår du innovativa lösningar samt ansvarar för att butiken håller en hög kommersiell och
 visuell standard.
 servar våra onlinekunder med information och leveranser.
Om dig






Du gillar människor, smycken och klockor och har en känsla för stil och kvalité
Vi tror att du idag jobbar i butik inom mode eller livsstil
Du har minst gymnasienivå
Du är öppen för nya ideér, lösningsorienterad och har en stor egen drivkraft
Din personlighet och dina sociala kompetenser är något vi lägger stor vikt vid

Ansökan
Om du är intresserad av denna tjänst vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt, då
interjuver kommer att ske löpande. Vi ser gärna att såväl killar och tjejer söker tjänsten. Tillträde
enligt överenskommelse. Ansökan och CV skickas till hans@victorinsguld.se.

Mer om Victorins Guld i Varberg AB och Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den
svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB,
de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer smycken, klockor och
matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås;
Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare
John Victorins i Varberg AB. Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till
konkurrenskraftiga priser.
Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

