
 

 

 

 

HALLBERGS GULD - SEDAN 1860 

Ledorden kvalitet, kunskap och service har allt sedan Hallbergs Guld grundades 1860 stått i fokus för 
verksamheten. För 150 år senare är Hallbergs Guld en välkänd smyckekedja med 36 butiker i Sverige. 
Hallbergs Guld ingår i koncernen Iduna AB.  

Hallbergs Guld vänder sig primärt till den kvalitets- och modemedvetna kvinnan. Sortimentet utgörs av 
allt från klassiska smycken i guld och silver till modesmycken. Många produkter är unikt utvalda för 
Hallbergs Guld men välkända varumärken som Dyberg o Kern, Pilgrim och Syster P med flera är en 
viktig del av sortimentet.  

Vårt dagliga arbete leds av orden kvalité, kunskap och service och kunden ska mötas av ett 
butikskoncept som känns modernt och förmedlar en "känsla av lyx".  

 

Befattning: Säljare till Center Syd, Löddeköpinge 
Omfattning: Deltid, tillsvidareanställning. Övervägande kvällar och helger. 
Tillträde: 1/9- 2017 
 

Övergripande befattningsbeskrivning  

Som säljare arbetar man med personlig försäljning och stort kundfokus samt service på högsta nivå. 
Butiken har tydliga försäljnings- och resultatmål. I samråd med butikschefen följer man upp 
kontinuerligt personliga och gemensamma nyckeltal. Underhåll, exponering och lagerhållning av 
smycken är en stor del av det dagliga arbetet.  

 

Vi söker butiksäljare med följande erfarenhet 

 Vana från försäljningsarbete i butik och brinner för att sälja  

 Erfarenhet av att arbetat med nyckeltal och mål som verktyg 

 Kan arbeta självständigt och i ett team 



 Grundläggande kunskap av exponering  

 Minimi ålder 18 år 

Utbildning 

 Gärna på gymnasienivå 

 Kurser i säljteknik 

 

 

Dina personliga egenskaper 

 Trivs bäst i butiksmiljö bland kunder och försäljning 

 Har lätt för skratt, är positiv och lösningsorienterad 

 Du är noggrann, strukturerad och effektiv 

 Har intresse för mode, affärer och kan även se en karriär inom detaljhandeln   

 

Vi kan erbjuda en inspirerande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. 

Välkommen att söka tjänsten som säljare på Hallbergs Guld. 

Skicka din ansökan till butik670@iduna.se  

Adress: Hallbergs Guld 

              Att: Nathalie Svensson 

             Center Syd 

             Marknadsvägen 7 

            246 42 Löddeköpinge 

 

Sista ansökningsdag 18/8- 2017 

Välkommen att söka! 

Nathalie Svensson 
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