
Iris Hantverk söker Butiksansvarig säljare till butiken på Västerlånggatan 
 
Iris Hantverk säljer formgivna hantverksmässigt tillverkade bruksföremål.  Ett signum för butikerna är 
våra borstar som tillverkas av företagets synskadade hantverkare. Vi är inriktade på naturmaterial 
och vackra funktionella saker.  
 
Du kommer att arbeta med sälj och service såväl i kassa som på golv. Som ansvarig säljare i butiken 
på Västerlånggatan, Stockholm, är du den i butiken som leder, planerar, strukturerar och fördelar det 
dagliga arbetet och har det övergripande ansvaret för driften av butiken. I arbetsuppgifterna ingår 
även ansvaret för att butiken skyltas och exponeras i överensstämmelse med aktivitetsplaner och 
kedjans riktlinjer, i detta i samarbete med Ansvarig för Kungsgatan samt detaljhandelsansvarig. Du 
rapporterar till detaljhandelsansvarig och samarbetar med övriga ansvariga i butik.  
 
Den vi söker har en stark känsla för försäljning och kundnöjsamhet och har ett väl utvecklat sinne för 
prioriteringar, organisation och struktur. Du är drivande och ser nyttan med öppenhet och nya 
möjligheter. Du har en god förmåga att leda och motivera personal. Det är en fördel att du tidigare 
arbetat i och trivs med att arbeta i en liten grupp. 
 
Du skall ha god känsla för färg och form, skyltning och sortimentsvana och säljande exponering. Goda 
kunskaper i Office, Outlook och kunna uttrycka dig ledigt i tal och skrift i både svenska och engelska. 
Ett måste är; kassavana och önskvärt är om du har branscherfarenhet från butik. 
 
Tjänsten är 100%. Arbetstiderna kan variera något över året i vissa säsonger jobbar du helg.  
 

Kravspecifikation 
Erfarenhet 
 Arbetsledning 

 Kassavana 

 Branschvana önskvärt 
 

Kunskap 

 God känsla för färg och form 

 Skylt och sortimentsvana 

 Goda data kunskaper, Office, Outlook, kassasystem 

 Kunna uttrycka sig ledigt i tal och skrift. 

 Engelska 
 
Förhållningssätt 
Stark känsla för 

 Försäljning och kundnöjsamhet 

 Organisation och struktur 

 Samarbete 

 Öppenhet/nya möjligheter 

 Drivkraft och hög energi 
 
 
Motiverad av att 

 Leda och delegera 

 Prioritera 



 Strukturera och organisera, avläsa resultat. 

 Analysera och utvärdera 

 Se helheten 
 
 
För mer information kontakta 
Sara Edhäll, tfn 08-399091 
 
 

Varaktighet/Arbetstid  

Tillsvidare  

Heltid  

Provanställning tillämpas  

Tillträde 14/8-17. 
 
 
Ansökan  

Skriftlig ansökan skickas senast 18/4 via e-post - märk ansökan 
"Butiksansvarig"  

Vi tar emot ansökan via e-post: info@irishantverk.se 
 
Rekryteringsprocessen sker löpande under perioden. 

 
Arbetsgivare  

Iris Hantverk AB 

 
Postadress  

Iris Hantverk AB  
 
Sandsborgsvägen 52 

12288 Enskede  

  
Telefon och 
webbplats  

Tel: 08-399091 
www.irishantverk.se 

 


