
Har du lyst til at sælge et af Skandinaviens stærkeste og mest unikke internationale børnetøjsmærker og vil du 
være med på holdet i en spændende virksomhed i vækst? 

Molo søger smilende, dygtige og servicemindede salgsassistancer som ønsker at være en del af et stærkt team. 
Vi søger dig som er over 20 år og kan arbejde ca. 7-15 timer om ugen, hverdage såvel som weekender. 

Vi tilbyder
Molo er en nytænkende og dynamisk virksomhed, hvor vi tilbyder en ligefrem og stærk virksomhedskultur præget 
af humor, begejstring, åbenhed og professionalisme. Jobbet er fyldt med udfordringer, og du vil skulle sørge for, 
at butikken visuelt viser sig fra sin bedste side. Derudover vil din primære arbejdsopgave bestå i at servicere og 
vejlede vore kunder, så de får den ypperste molo-betjening.

Om dig
Du brænder for at sælge og skabe gode kunderelationer – også i børnehøjde! Du har et naturligt servicegen, er 
engageret, moden og ansvarsbevidst og har gerne erfaring fra branchen. Du er smilende og aktiv, har et godt 
humør og kan lide at arbejde i et hektisk miljø. Du er en teamplayer, er fleksibel og sætter en ære i at nå teamets 
målsætninger.

Kan du se dig selv i dette spændende job, så send hurtigst muligt din ansøgning, CV og billede mærket ’Molo i 
Magasin Århus’ til magasin_aar@molo.com
 
Molo er børnemode med charmefaktor og glimt i tøjet!
Tøjet taler til barnets fantasi, da molo bruger stærke farver, sjove prints, spændende former og iøjnefaldende 
sammensætninger. Stilen er urban med et design, der er tilstrækkeligt anderledes til at vække opsigt, men vi går 
ikke på kompromis med hverken funktionalitet eller kvalitet.
Tøjet holder til et aktivt børneliv med masser af vask og opfylder barnets behov for funktionelle detaljer.
 

Butikspersonale 7-15 timer pr. uge søges til 
Molo shoppen i Magasin Århus

Molo har i løbet af sin 14-årige levetid været igennem en rivende udvikling og har som gazelle-
virksomhed opnået succes på alle fronter. Vi er en typisk entrepreneur-virksomhed kendetegnet ved 
en stærk pionérånd, professionalisme, et ungt miljø, entusiasme, begejstring og commitment. 
Molo forhandles i mere end 650 førende specialbutikker og stormagasiner verden over. Vi har 
ambitioner om at blive en international førende udbyder af designer kvalitetsbørentøj.
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