
Vi søger butikspersonale til vores flagship 
store på Østergade 26 i København. 

Butikken er Libratones ansigt overfor 
forbrugerne og det forventes, at alle 
besøgende får enestående oplevelser med 
Libratones produkter og et indblik i brandets 
univers og værdier. 

Butikkens åbningstider er kl. 10-18 i 
hverdage og kl. 10-16 på lørdage. Udover 
den normale åbningstid er butikken også 
vært for produktlanceringer, pressemøder, 
musikevents og VIP-besøg fra tid til anden. 

Dine opgaver bliver:
• At skabe enestående oplevelser for 

besøgende i butikken
• At sørge for butikken fremstår indbydende 

og ordentlig
• At bidrage til, at butikken er et fantastisk 

sted at besøge og en god arbejdsplads
• At formidle Libratones kultur og 

inkorporere den i dit arbejde
• At vejlede besøgende i Libratones 

produkter
• At deltage i in-store events

Vi forventer, at du:
• Er dygtig til at demonstrere og sælge 

produkter til forbrugere
• Brænder for at dele ud af din viden og 

skabe gode kundeoplevelser
• Er meget serviceminded, energisk og 

smilende
• Er passioneret og brænder for at blive en 

del af Libratone
• Taler flydende dansk og engelsk. Andre 

sprog er en fordel men ikke et krav
• Er ansvarsbevidst, hårdtarbejdende og 

initiativrig 

Din profil
Du har måske en baggrund inden for salg 
af forbrugerelektronik - og vil prøve kræfter 
med nye udfordringer. Måske har du en helt 
anden baggrund; vigtigst af alt vil du være 
med til at skabe unikke oplevelser for de 
besøgende i butikken, være med til at sprede 
budskabet om Libratone og de værdier 
brandet står for. Du elsker en hverdag fyldt 
med kundekontakt og har nemt ved at tale 
med fremmede. 

Vi kan tilbyde dig
Du bliver en del af et team, der alle er ansat 
på baggrund af deres motivation for at 
repræsentere Libratone og skabe unikke 
kundeoplevelser. 

Der søges både fuldtids- og deltids-
medarbejdere, og der kan forekomme 
vekslende arbejdstid både i weekenderne og 
i hverdagene i travle perioder. Ansættelsen 
træder i kraft hurtigst muligt, og vi afholder 
løbende samtaler for at finde de rette 
kandidater til jobbet. 

Send din ansøgning til: job@libratone.com 

Fuldtids- og deltidspersonale 
til Libratone Flagship Store

Libratone.com


