
Har du lyst til at blive en del af en sund virksomhed i vækst? Rosborg Møbler udvider teamet til 
butikkerne i Århus og Hadsten. Vi søger sælgere som brænder for at arbejde med salg af designmø-
bler. Du vil indgå i et team af flere butikker med dygtige og engagerede kolleger - hvor du selv får 
mulighed for at præge din arbejdsdag og hvor ingen dage er ens. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling (37 timer). Løn efter kvalifikationer. 

Dine primære arbejdsopgaver
 
• Salg og vejledning i butik, på telefon og e-mail
• Ordrebehandling
• Deltagelse i indretning af bolighuset
• Forefaldende driftsrelaterede opgaver

Den perfekte kandidat: 

• Har erfaring fra lignende stilling i møbelbranchen
• Er salgs- og kundeserviceminded
• Tager initiativ og kan arbejde selvstændigt
• Er udadvendt, ambitiøs og kvalitetsbevidst
• Har personlig interesse for møbler og flair for indretning
• Er resultat- og løsningsorienteret
• Er omstillingsparat og trives i en travl hverdag
• Har en moderne tilgang til IT
• Er indstillet på weekendarbejde
• Har lyst til faglig og personlig udvikling

Om Rosborg Møbler
Vi er en eksklusiv møbelforretning og har eksisteret siden 1966. Vi har idag to fysiske butikker i 
Hadsten - Aarhus, samt vores webshop Rosborgshop.dk. Sortimentet består af det bedste indenfor-
dansk og internationalt designmøbler, belysning og tilbehør.

Vi afholder løbende samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgning til Sussie Holm-Hansen

Ansøgning sendes til: sh@rosborgshop.dk 

T i l t r æ d e l s e  s n a r e s t  m u l i g t !

T O  M Ø B E L S Æ L G E R E  S Ø G E S

DESIGN SIDEN 1966
Hos Rosborg Møbler finder du et bredt sortiment af dan-
ske såvel som internationale brands. Kom og besøg os i vores 
1.200 kvm. store møbelhus eller bestil dine næste design-
møbler, belysning eller boligtilbehør på vores online shop.  
Vi forhandler Carl Hansen & Søn, Eilersen, Erik Jørgensen, Flos, Fred-
ericia, Fritz Hansen, Getama, HAY, House of Finn Juhl, Louis Poulsen, 
Naver, Montana, PP Møbler og Vitra m.fl.

ROSBORGSHOP.DK

HADSTEN
Rosborg Møbler A/S
Astrupvej 1
DK-8370 Hadsten
Tlf: 8698 9322

AARHUS
Åboulevarden 70
DK-8000 Aarhus C
       


