KODE SØKER BUTIKKMEDARBEIDERE TIL NY OG SPENNENDE BUTIKK FOR
INTERIØR OG DESIGN!
KODE er en unik kombinasjon av kunstmuseer og kunstnerhjem. Museet har 7 anlegg og et driftsbudsjett
på ca. 100 millioner, ca. 70 ansatte og mer enn 200.000 besøkende per år. Museet arrangerer årlig 5-7
utstillinger og 400 konserter. KODE er et av landets største museer for visuell kunst, design og musikk og
har store ambisjoner for sin samfunnsrolle

23. mai 2017 gjenåpner KODE 1 etter en omfattende oppgradering. I tillegg til museets unike
utstillinger, vil det nyrenoverte KODE 1 ha pizzarestaurant drevet av Bien, konferansesal og ny
design- og interiørbutikk.
Til vår nye butikk søker vi etter butikkmedarbeidere til deltidsstillinger. Stillingene innebærer jobb på
ettermiddag/kveld og helg og vil kunne kombineres med studier eller annen aktivitet. Stillingsomfang
vil være 2-3 vakter i uken, med mulighet for økning i sesong og i ferier. Vi ønsker at kandidater er
fleksible og kan ta ekstravakter.
Relevant erfaring fra salg eller kundebehandling er et krav, samt en genuin interesse for interiør og
mote. Vi ser etter kandidater som er utadvendt, serviceinnstilt og som trives med salg. Søkere må ha
gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Stillingen er plassert i markedsavdelingen og rapporterer til resepsjons- og serviceleder. Avdelingen
består av ca. 15 ansatte, og driver i dag resepsjoner, museumsbutikker, kunstklubb, salgsarbeid,
utleie og markedsføring.
Arbeidsoppgaver:




Salg og kundeservice
Vareplassering
Forefallende oppgaver i butikk

Ønskede kvalifikasjoner:





Erfaring fra salg og kundeservice
God kunnskap og interesse for interiør og mote
Erfaring fra moderne butikkdrift
Gode språkkunnskaper, minimum norsk og engelsk

Ønskede egenskaper:






Høy serviceinnstilling og gode selgeregenskaper
Løsningsorientert og fleksibel
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ryddig, strukturert og effektiv
Handlekraft og høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:



En spennende stilling i en av Norges store kulturinstitusjoner
Et godt arbeidsmiljø i en avdeling i utvikling




Gode muligheter for å utvikle dine evner som selger
Gode pensjons- og forsikringsordninger

KODE er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og våre ansatte lønnes iht. Landsoverenskomst for
museer og andre kulturinstitusjoner. Stillingen er plassert i stillingskode 1078 - Betjent.
Vi imøteser søknad med CV og referanser, merket «Butikkmedarbeider KODE 1»,
til HR@kodebergen.no
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt butikkansvarlig Rikke Davidsen via mail:
rikke.davidsen@kodebergen.no
Søknadsfrist: 21.04.2017

