
Vill du sälja ett av Skandinaviens starkaste, mest unika barnklädesmärken och vara med att 
göra skillnad i utvecklingen av Molo, som två år i rad har blivit utsedd till det bästa danska 
barnklädesmärke?
 
Deltidsmedarbetare
Vi söker engagerad och serviceminded personal som vill göra en extra insats för att kunderna 
tar molo med hem – inte bara i form av kläder – utan också i hjärtat. Vardagen är fylld med 
utmaningar och din uppgift blir att se till att butiken visuellt visar sig från sin bästa sida. Utöver 
det kommer din primära uppgift vara att betjä- na och vägleda våra kunder, så att de får den 
bästa molo-upplevelsen. Vi förväntar oss att du har en bakgrund inom detaljhandel, känsla för 
kläder och merchandising.
 
Om dig
Du brinner för att sälja och skapa goda kundrelationer – även med barnen! Du har en 
naturlig service-gen, är engagerad, motiverad, ansvarstagande och har helst erfarenhet från 
klädbranschen. Du är glad och aktiv, har ett gott humör och gillar att arbeta i en hektisk miljö. 
Du är en teamplayer och sätter värde i att teamet når sina mål.
 
Vi erbjuder
Molo är ett nytänkande och dynamiskt företag, där vi erbjuder en enkel men stark 
företagskultur präglat av humor, entusiasm, öppenhet och professionalism. Jobbet er ca. 15 
timmar i vecan under sommarperioden 1 juni - 31 augusti med chans till förlängning.

Är du den vi letar efter? 
Skicka så snabbt som möjligt din ansökning her.

Butiksmedarbetare sökes till ca. 15 timmar i 
veckan till Molo’s butik i Täby.

Molo har i løbet af sin 15-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, humor, begejstring og commitment. Molo forhandles i 650 førende specialbutikker og 
stormagasiner verden over - heriblandt Barneys i New York og Selfridges i England. Vi har ambitioner 
om at blive en af Europas førende udbydere af designer kvalitetsbørnetøj.
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https://app.jobmatchprofile.com/rapwyy

