
 
  

Jobb erbjudande  - Butiksansvarig 
 
JURA är innovationsledande och marknadsledande i världen när det gäller hightech-kaffemaskiner i premium-
segmentet för användning i hushållet, på kontor och restaurang. Varumärkets helautomatiska kaffemaskiner utmärker 
sig genom ultimat kaffekvalitet, utmärkt design och enklast möjliga handhavande. JURA Sweden AB är ett 
dotterbolag till det schweiziska moderbolaget JURA Elektroapparate AG och är ansvarigt för all distribution, försäljning 
och service i Sverige och Norge.  
Företaget präglas av en tydligt formulerad strategi, stolthet och ett fokuserat engagemang hos sina anställda där alla 
bidrar aktivt till ett positivt resultat.  För mer information, besök www.jura.com  

 
Vi söker i Stockholm Hammarby Sjöstad, heltid (40 tim./ vecka) en 
  
Medarbetare till vår Hospitality Center/butik med fokus på 
kundbemötandet och försäljning. 
  
Dina uppgifter: 
• Butiksansvar, nyckelroll genom att du är ansiktet utåt mot våra kunder 
• ta emot och välkomna våra kunder, ta hand om deras ärenden, dema och sälja produkter  
• mottagning och utlämning av kaffemaskiner i serviceärende 
• administrera och hjälpa till i intern service logistik 

Dina färdigheter: 
• stort intresse för kundbemötandet, service och sälj 
• kommunikativ och representativ 
• effektiv och ambitiös 
• social och försäljningsorienterad 
• stark förmåga att arbeta i team och hög självmotivation 
• minst 2 år butikserfarenhet 

Detta är vad som väntar dig: 
• modern och generös arbetsmiljö 
• regelbunden arbetstid (vardagar 9 – 18) 
• en stabil och stark organisation  och befintlig team 
• högkvalitativ kontors- och arbetsplatsutrustning 
• en värld full av passion, smak och upplevelse tillsammans med försäljning 

 
Är du vår nästa medarbetare? 
Vi jobbar med produkter som är utformade för att ge njutning på högsta nivå. Om det låter som ett jobb för dig vänligen 
skicka in din ansökan med information om dig (Ansökan, CV) samt tidigast möjliga startdatum eller din uppsägningstid. 
 
 
Kontakt 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniela W Gustavsson, HR ansvarig, på 08 46 26 400 eller 
via epost jobb-se@jura.com.  
Tjänsten ska tillsättas under hösten och rekryteringsprocessen startar omgående. Intervjuer och urval sker löpande. 
 
 

JURA Sweden AB  |  Hammarby kaj 14  |  120 30 Stockholm 


