Two way Communication søger udadvendte samplere
Jobbeskrivelse
Kunne du tænke dig at være en del af et event-team, hvor vi laver uddeling af smags- og vareprøver på nogle af
de stærkeste brands? Vil du være med til at lancere nye produkter på det danske marked? Hos os vil du få
mulighed for at uddele smagsprøver for blandt andet førende vodka- og whiskeybrands, førende slagterier og
lancering af luksusolivenolie fra Syditalien.
Vagterne foregår i supermarkeder og storcentre, hvor det er vigtigt at du kan begå dig i det hierarki, som
butikken har. Vi har opgaver i hele landet, så der er job i nærheden af dig.
Vagterne ligger på eftermiddage torsdage og fredage samt lørdag formiddage. Kampagnerne, vi leverer til,
varierer i intensitet, hvorfor antallet af vagter varierer. På samme måde kan du også selv bestemme belastningen
af, hvor mange vagter du ønsker at skrive dig på. Enkelte kampagner er fuldtid i perioder fra to til fem uger.

Profil
Vi søger udadvendte fyre og piger til at give gæster og kunder et smil og en smagsprøve. Vi lægger vægt på, at du
er opsøgende, imødekommende og serviceminded. Jobbet kræver god indsigt i at aflæse fremmede og yde den
service, som passer til situationen. Erfaringer indenfor andre servicefag som hotel – og restaurationsbranchen
eller bartender er en fordel.






Selvstændig
Problemløser
Tillidsvækkende
Pålidelig
Kan sætte sig ind i alle involverede partners interesser og kan handle på det

Two way tilbyder dig





Et fleksibelt arbejde, hvor du selv er med til at styre arbejdsmængden
Et arbejde, hvor du møder mange glade mennesker i løbet af en dag
Indsigt i salgskanaler og butiksoptimering
Udfordrende arbejdsdage, hvor du ser resultat for din indsats med det samme

Er du interesseret i at blive en del af teamet, eller vil du vide mere, kontakt Martin Boysen på mail eller telefon.
Med venlig hilsen
Martin Boysen,
T: 2615 6515
@: martin@twowaycommunication.dk

