
Är du vår nya assisterande butikschef? 
 
Vi söker dig som är intresserad att vara en stöttande och inspirerande kraft i vårt team! 
Tjänsten innefattar att stärka ett trevligt och säljande butiksteam med b la försäljning, 
kundservice, prismärkning, exponering och inventering. Tillsammans med butikschefen 
kommer du att ha ansvar för butikens sortiment, lagerhållning, beställningar och lättare 
administrativa uppgifter exv. offertering. Tillsammans ser vi till att vår butik är en 
inspirerande och härlig plats att vistas på, både för kunden och för våra medarbetare!  Du 
säkerställer att våra kunder får bästa tänkbara bemötande samt att kunden går härifrån med 
rätt produkt under armen. Tillsammans med hela teamet ser du till att butiken alltid håller 
högsta klass vad gäller ordning, prisskyltning och varuexponering! 
 
 
Vem är du? Du är en naturlig ledare med ett genuint intresse av kundkontakt och sälj.  
Att småprata kommer naturligt för dig och din lyhördhet bidrar till att du servar kunden efter 
dennes personlighet och specifika behov. Du är noggrann och är en stöttande kraft för hela 
arbetslaget. Du har minst ett par års erfarenhet inom försäljning, gärna på mindre företag 
där varje medarbetare är av lika vikt för en fungerande verksamhet. Du är positiv i ditt sätt 
och service minded i högt som lågt tempo! Du har god kommunikativ förmåga och kan vid 
behov hjälpa flera kunder samtidigt. Vi ser också gärna att du goda datorkunskaper, främst 
inom office-programmen. 
 
Vem är vi? Vi är ett litet företag, med ett härligt arbetslag om fyra. Vår verksamhet startades 
av Rolf Persson 1965 mitt i centrala Lund och hade till en början störst fokus 
på heltäckningsmattor, Lundamattor har sedan dess utvecklats till en av Lund och Malmös 
största mattaffärer med ett stort utbud på allt från heltäckande mattor till orientaliska 
mattor. Fram till juni 2020 drevs butiken av Rolfs son Thomas som byggt upp butiken vi nu 
driver. Idag ägs vår butik av vår huvudleverantör och Sveriges störta mattkedja Matt-Tema 
och drivs av Emilie och Thomas dotter Tina som varit med sedan tidigt 2000-tal, samt Maja 
och Otilia. Vi är stolta över att få föra vidare namnet Lundamattor och våra kunder är vana 
vid god service, så det är viktigt för oss att du lägger vikt i och alltid strävar efter att ge våra 
kunder en härlig upplevelse i vår butik!  
 
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Är det DU som ska bli nästa pusselbit i vårt 
fantastiska team så skicka din intresseanmälan till - CV inkluderat till: emilie@inhousegroup.se  
 
Sista ansökningsdag: 2021-12-10 
Tjänsten avser: Heltid ca 38 h/v (butikstider dvs både vardagar och helger) 
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