IKEA avoimet työpaikat 31.10

Logistics co-workers to IKEA Espoo and IKEA Vantaa (total 7 people), contract hours 12-

20h / week, work shifts vary between mon-sun from 4am till 12pm.

WHAT WE EXPECT FROM YOU
• You are team oriented – togetherness is one of our core values
• You are able to prioritize and organize your own work to make efficient use of time
• You have good personal discipline and flexible approach to work
• Previous experience driving a forklift is seen as an advantage but not a must
• You are eager to learn constantly new things and develop yourself
• IKEA stores are open all days of the week and the shifts can vary between 04:00-24:00
• You communicate fluently in English (Finnish language skills are seen as an advantage)

YOUR RESPONSIBILITIES
• Handling goods, e.g. unloading trucks and replenishing stock, picking goods from the warehouse for
handing out to customers, using the correct equipment in a safe and efficient way to minimize damage to
stock and equipment – the safety of our co-workers and customers is priority for us!
• Working together with your colleagues to keep the store fully stocked with the right goods for the store
opening
• Enhance customer shopping experience together with your team to increase our sales

Keittiömyyjiä IKEA Vantaan tavarataloon (2 hlöä), sopimustunnit 30h/vko, työvuorot

tavaratalon aukiolon mukaan

ODOTAMME SINULTA
• Sinulla on visuaalista silmää sekä taitoa myydä asiakkaillemme heidän toivomiaan kokonaisuuksia
• Kiinnostusta tehdä henkilökohtaista myyntityötä ja oppia aktiivisesti lisää tuotteista, joita myyt
• Olet ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä
• Olet oma-aloitteinen ja sinulla on loistava asenne - positiivisuutesi säilyy myös kiireen keskellä
• Tarjoat aktiivisesti asiakkaille IKEA-tavaratalon palveluja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja parantavat
heidän ostokokemustaan
• Haluat ottaa vastuuta ja kehittyä kanssamme

TEHTÄVIÄSI
• Olet avainasemassa toteuttamassa asiakkaidemme keittiöunelmia
• Suunnittelet ja myyt asiakkaillemme laadukkaita keittiökokonaisuuksia kodinkoneita unohtamatta
• Lähestyt aktiivisesti asiakkaita ja selvität heidän tarpeitaan esittämällä kysymyksiä. Suosittelet heille
heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivia ratkaisuja
• Maksimoit myynnin varmistamalla, että oma osastosi on siisti, tuotteita on saatavilla ja ne on hinnoiteltu
oikein. Varmistat myös, että osastosi tuotteet ovat moitteettomassa kunnossa

Katso kaikki avoimet työpaikkamme osoitteessa ikea.fi/tyopaikat

