Har du lyst til at arbejde i en spændende
studieboghandel?
Så lad os høre fra dig!
Polyteknisk Boghandel & Forlag A/S søger
en super sælger med ansvar for vores boghandel på DTU Campus Lyngby.
 Vi lægger vægt på at du:
• Kan lide at tale med mennesker, er udadvendt og har
humoristisk sans.
• Behersker klassiske dyder som godt købmandsskab,
mersalgsteknik m.v.
• Kan stå for sortiment og bestillinger
• Trives med et kundemiljø bestående af både danske og
internationale studerende.
• Sætter en ære i at dine kunder altid forlader din
boghandel med den bedste oplevelse, faglige indsigt og
godebetjening uanset om kunden ønsker et viskelæder,
en lærebog, et spil, en roman eller en børnebog.
• Har mod på at arbejde med faglitteratur indenfor
naturvidenskab
• Ved hjælp af vareudstillinger og kampagner kan medvirke til at bogladen fremstår levende og intessant for
kunderne som er studerende og undervisere.
• Kan gribe trends i tiden sådan at bogladerne har nye og
spændende varer, som er relevante for den tid vi lever i.

 Udover ovenstående ønsker vi at du har
følgende formelle kvalifikationer:
• Du er uddannet indenfor bogbranchen
• Kan stå for relevant mersalg/at du kan lige at sælge
• Taler engelsk flydende
• Har flair for IT
• Har kørekort til almindelig bil
• Kan bruge Bogportalen og Boginfo (Bibi)
• Hvis du kan begå dig på de sociale medier er det et plus,
men ikke et must.
• Kan starte hurtigst muligt
 Vi tilbyder dig:
• Et godt arbejdsmiljø med en direkte omgangstone, og
hvor det at yde en indsats med højt humør er væsentligt.
• En flad ledelsesstruktur, hvor alle har ret og pligt til at
blande sig i professionelle diskussioner.
• Et professionelt team med vægt på kvalitet og service.
• En fuldtidsstilling med gode arbejdstider og løn efter
kvalifikationer.
Ansøgning snarest mulig og senest den 17. april 2018 til
Lise Scharff: lise@polyteknisk.dk.
Ønskes yderligere information ring til Lise på 77 42 43 22.

     Polyteknisk Boghandel & Forlag A/S har været universitetsboghandel på DTU siden 1962.
I dag er vi 14 medarbejdere – vi har forlag med 3 selvstændige imprints, 4 permanente
boglader samt 1 semesterboglade.

