
Molo är ett av Skandinaviens starkaste barnklädesmärke med kläder som talar till 
barnens fantasi. Molo använder sig av starka färger, coola mönster och en design 
som sticker ut och väcker uppmärksamhet, utan att kvalitet eller funktionalitet blir 
lidande. Stilen är “urban” och kläderna säljs från 0-16 år.

Jobbeskrivning
Vi söker just nu en assisterande butikschef till vår flagship store i Mall Of
Scandinavia.

Som assisterande butikschef på Molo har du totalt ansvar för butiksdriften när
butikschef inte är på plats. I nära samarbete med de andra säljarna ger ni
utmärkt service till kunderna och ser till att butiken alltid presterar på topp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat som
assisterande butikschef eller säljare inom retail och är van vid att jobba mot
ambitiösa säljmål.

Ditt främsta ansvar är att tillsammans med butikschef se till att medarbetarna
trivs och levererar goda resultat genom att kreativt motivera och peppa
säljteamet. Som person är du positiv, driven, självständig, innovativ och öppen 
för nya utmaningar!

Har du erfarenhet av visual merchandising är det meriterande, då Molo lägger
stort fokus på att butiken ska se professionell och inspirerande ut.
Tjänsten är på 25 timmar/vecka med start omgående.

Vill du vara en del av vårt härliga team i Mall of Scandinavia? Skicka isåfall
ditt CV, ett personligt brev & minst två referenser från tidigare arbetsgivare till
molo_stockholm@molo.com

Assisterande Butikschef sökes till Molo’s butik i 
Mall of Scandinavia, Stockholm

Molo är barnmode med charm och glimten i ögat! 
Kläderna talar till barnens fantasi, eftersom Molo använder sig utav starka färger, roliga tryck, 
spännande former och iögonfallande sammansättningar. Stilen är urban med en design som sticker ut 
och väcker uppmärksamhet, utan att kvalitet eller funktionalitet blir lidande. Kläderna är anpassade till 
barnets aktiva liv, kan tvättas massor av gånger och uppfyller barnets behov av funktionella detaljer. 

m
ol

o.
co

m


