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NYKØBING MORS

Vi mangler en energisk smilende medarbejder, der skal hjælpe med at varetage butiksekspe-
ditioner i vores butik i Thisted på timebasis ca. 30 timer pr. uge i en tidsbegrænset stilling fra 
uge 43 til 23. december 2022.

For hos os er kontorsalg ikke bare kontorsalg. Vi sælger totalløsninger både til store og små 
virksomheder, til erhverv og private og dækker alle behov herimellem. 

Vores formål er nemlig ”Vi inspirerer enhver person og organisation til optimale og værdiful-
de løsninger på arbejdspladsen”. 

Hvad søger vi?
Du har en positiv adfærd og kan proaktivt se løsninger og muligheder. Du er selvstændig 
men ynder samarbejdets kunst. Besidder en vindermentalitet for at nå målet men også at 
præstere det bedste salg ved enhver kunde dialog. 

Om virksomheden
Redoffice Konpap A/S har eksisteret siden 1998. Virksomheden består af godt 45 medarbej-
dere, der alle er kendetegnet ved fleksibilitet, godt humør og vilje til samarbejde. Der hersker 
en uformel og engageret stemning i virksomheden. Virksomheden har siden opstart oplevet 
vækst og forventer i de kommende år at øge denne yderligere. Vi har i dag afdelinger i 5 byer: 
Thisted, Nykøbing Mors, Skive, Viborg og Holstebro. 

Du er lige den kollega, vi leder efter hvis du…
• Det er en fordel at du har erfaring inden salg og kundeservice
• Brænder for salg og servicerer kunderne med et smil
• Er energisk og kan lide en aktiv hverdag og mange bolde i luften
• Du er nysgerrig og villig til at lære og dele din egen viden med teamet
• Er ansvarlig og grundig, og følger op på dine ting
• IT-flair og er vant til, at IT er en naturlig del af hverdagen

Har du spørgsmål til stillingen, kan du stille dem til butikschef Trine Kjær Overgaard på tlf. 21 
61 35 12. 

Hvis du matcher ovenstående profil og ønsker at blive en del af holdet, så send din ansøg-
ning til Trine på mail tko@redofficekonpap.dk. 

Ansøgningsfrist 1. oktober 2022 og opstart i uge 43

Juleassistance i vores butik i Thisted
Redoffice Konpap søger 


