
Opgaver
• Salgsklar butik
• Oprydning
• Lagerstyring 
• Rengøring
• Pakning af varer til kunder
• Kundeservice 

Din profil
• Har erfaring med at arbejde i butik
• God fysik, da man er på benene meget af dagen
• Ansvarsbevist og har sans for orden  
• Kan arbejde godt i travle perioder
• Ser muligheder frem for begrænsninger 

 

Vi kan tilbyde
• Et spændende job og en aktiv hverdag
• God personale rabat i alle Brugsenis butikker
• Udvikling af kendskab til butik
• Fitness ordning
• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
• Løn efter gældende overenskomst

BRUGSENI NUUK SØGER 2  
SALGSASSISTENTER TIL FRUGT OG GRØNT

Ansøgningsfrist
Senest 28. februar 2019, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ansøgning sendes til
07650g@brugseni.gl

Yderligere oplysninger
Arbejdstid: 40 timer om ugen
Tiltrædelse: 1. marts eller efter aftale.

Ved spørgsmål om stillingen 
Frugt og grønt chef Johnny Mikkelsen 
tlf: 349809, mail: 07650g@brugseni.gl

Webside: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Hos Brugseni Nuuk søger vi dygtige salgsassi-
stenter til vores frugt og grønt afdeling. Vi har 
brug for glade og detaljeorienterede personer, 
der ikke går på kompromis med kvaliteten af  
deres arbejde. Vil du hjælpe til med at holde 
frugt og grønt området flot og veltrimmet samt 
sikre at vores blomster afdeling står skarpt, så 
er det dig vi søger.
 
Frugt og grønt står for en stor del af den sam-
lede omsætning i butikken. Brugseni Nuuk om-
sætter for over 300 mio. årligt og har et bredt 
udvalg af både food og nonfood varer. Frugt og 

grønt afdelingen har ca. 7 dedikerede medarbej-
dere, der er med til at sikre en flot og slagsklar 
afdeling med flyfriske og økologiske varer. 

Dit primære ansvarsområde bliver at sikre en 
slagsklar afdeling, der præsentere produkterne 
flotte og indbydende. Du vil ligeledes indgå i 
et tæt samarbejde med de andre afdelinger i 
butikken, og du vil referere direkte til afdelings-
lederen i frugt og grønt.        
 
Kunne dette have interesse, vil vi se frem til at 
høre fra dig.


