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PREVEX AB söker en driven butik-/klädsäljare/lagerarbetare till vår kommande butik i Borås.
Prevex AB befinner sig just nu i ett expansivt skede. Vi kommer inom kort att utvidga vår verksamhet
i region väst och snart slår vi upp portarna för ett ny attraktiv yrkesbutik på Tullkammaregatan 5 i
Borås.
Vi söker nu dig som vill vara med och driva verksamheten framåt och bidra till Prevex AB fortsatta
utveckling. I gengäld erbjuder vi ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag med en trivsam
miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Arbetsuppgifter
I butiksrollen kommer du tillsammans med våra övriga medarbetare att ansvara för den fortsatta
etableringen av PREVEX AB i västra regionen. I arbetet ingår att serva kunder över disk, i butik samt
över telefon, men även att sköta sedvanliga butikssysslor och aktivt medverka till att utveckla
försäljningen.
Mottagning och uppackning av gods på lagret kommer att ske gemensamt med övriga medarbetare i
öppningsfasen. Detta ställer krav på att du är flexibel och prestigelös i din personlighet och har en
positiv attityd till att göra lite allt i allo.
Vidare gäller det att vara en engagerad medarbetare i det dagliga arbetet och jobba aktivt för att
skapa en professionell miljö anpassad för våra kunder. Enskilt eller tillsammans med våra säljare
kommer du att etablera kontakter med våra nya och befintliga kunder, samt våra lokala
samarbetspartners.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att göra det där lilla extra. Dina
ingångsvinklar till jobbet kan vara många, men det viktigaste är att du brinner för våra kärnområden
som är skydd & säkerhet, el- & luftverktyg, infästningar samt arbetskläder.
Då rollen innefattar olika arbetsuppgifter och ansvarsområden är det viktigt att du som person är
prestigelös och inte är rädd att ta i. Vidare har du lätt för att skapa kontakter och kan prata med alla
människor på alla nivåer. Du är synlig, har människokännedom och har en öppen personlighet och
ett gott humör.
Kvalifikationer
 Erfarenhet av försäljning och handel samt lagerarbete är meriterande
 Erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch är ett plus
 Talar och skriver svenska flytande, läser och förstår engelska
 B Körkort
 Truckkort är önskvärt men inte ett krav
Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Heltid. Fast lön
Senast tillträde 30 juli eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV samt foto till jobba@prevex.se.
Märk din ansökan med ”Butik Borås”.
Kontaktpersoner
Vi tar endast emot ansökan via e-post.
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

