
Skientusiast m/k til vores butik i Rungsted Havn

Er du til betjening, som er personlig? Betyder kvalitetsprodukter og ekspertise noget for dig? 
Er du en teamplayer med ordenssans og højt humør – også når der er rigtig mange bolde i 
luften? Så hører du til sammen med os.

Hos Gumpel & Co. køber man ikke bare et produkt, man køber det rigtige produkt. Så hos os Hos Gumpel & Co. køber man ikke bare et produkt, man køber det rigtige produkt. Så hos os 
bliver du både eksperten og den ærlige sælger, som giver sin mening til kende. Du brænder 
for ski, og med dit indgående kendskab til skiudstyr er du klar til at sende vores kunder på 
eventyr.

Lad kærligheden til ski blive din levevej 
Hos Gumpel & Co. har vi udviklet vores koncept gennem mere end 40 år i branchen.
I det fantastiske havnemiljø på Rungsted Havn har vi en specialforretning, hvor vi ikke går på I det fantastiske havnemiljø på Rungsted Havn har vi en specialforretning, hvor vi ikke går på 
kompromis med hverken produkter, service eller vejledning. Her får du 5 kolleger og en 
uforlignelig atmosfære, hvor vi om vinteren tilbyder et mekka af ski og vinterudstyr - og om 
sommeren har fantastisk udstyr til vandsport samt en stor tøjafdeling. 

Få ansvar og alsidige opgaver
Som sælger træder du ind blandt ligesindede, der brænder for det, de laveSom sælger træder du ind blandt ligesindede, der brænder for det, de laver. Her får du en 
enorm frihed til at gøre det, du synes er rigtigt – og du kan virkelig være med til at præge 
butikken. 

Du vil have vekslende arbejdstimeDu vil have vekslende arbejdstimer, i form af timeløn. Dette inkluderer skiftende sæsoner, hvor 
der vil være mulighed for fuld tid nogle måneder, dog med forbehold for sæsontravlhed. Der vil 
være skiftende vagtplan inklusiv weekendarbejde. Dine opgaver inkluderer salg og service, 
merchandising og varemodtagelse. Samtidig hjælper du også med at sammensætte vores 
sortiment, og du kan være med til at påvirke vores indsats på nettet og sociale medier. Særligt 
får du en stor plads i salg af hardwear, og du bruger fx dit håndelag til – blandt andet - at 
montere bindinger. 

Skientusiast og sælgerSkientusiast og sælger
Vi leder efter dig, hvis du vil være med til at præge butikken, tage selvstændigt ansvar og gøre 
en forskel som en engageret, serviceminded og ærlig sælger. 
Du har et bredt kendskab til skiløb, måske fra arbejdet med lignende produkter, som seriøs 
aktiv udøver, tidligere skiguide eller som skilærer. Endvidere har du erfaring med salg og en 
klar holdning til god service og kvalitet.

Og hvis du så desuden har kendskab og erfaring indenfor vandsport er dette kun et plus.

Interesseret?Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at ringe til Søren Sylvest 60 64 
37 00 eller Bent Gumpel på 40 82 15 05

Ansøgning, CV og forventning til løn sender du til gumpel@gumpel.dk att. Skimand M/K 
jobansøgning. 


