
Som butiksmedarbejder i Friluftslageret vil arbejdsopgaverne primært bestå af servicering af kunder, 
foruden gode råd og ideer til sortimentssammensætning og gode idéer til indretning af butikkerne.

Du får således medindflydelse på sammensætningen af et stort, varieret og skiftende sortiment samt  
udvikling af butikkens deltidsansatte. Du har medansvaret for, at butikken altid er veltrimmet og inspi-
rerende, at alle salgspladser bliver udnyttet optimalt, samt at de enkelte varer bliver eksponeret bedst 
muligt.

Uanset om vore kunder er på jagt efter et par støvler til vandreturen i Norge, en sovepose til de mest 
ekstreme egne af kloden, smarte bukser og jakker til storbyferien eller klatreudstyr til turen til Mont Blanc, 
går de ikke forgæves i Friluftslageret. Vi fører et bredt udvalg af produkter fra markedets førende mærker 
som eksempelvis Haglöfs, Klättermusen, Fjällräven, Black Diamond, MSR, Nordisk, Robens, Montane,  
Aclima og SmartWool. Udover at rumme alt udstyr til bjergbestigning og vandring under alle himmel-
strøg, byder Friluftslageret også på en meget bred vifte af produkter til de mere urbane aktiviteter og til 
alle de, der ynder at bruge deres fritid under åben himmel.

Ansøgerprofil:

• Du har en meget stor interesse for friluftsliv og udstyr
• Du har altid fingeren på pulsen og er meget bevidst om dit ansvar
• Du har en udtalt ordenssans, er ambitiøs, dynamisk, serviceminded og initiativrig
• Du er positiv af natur, udadvendt og har det smittende overskud, når det kræves
• Du har lyst til at rådgive og vejlede kunder og er i stand til at involvere dig i samtalen med kunden
• Samtidig behersker du IT på brugerniveau

Er du hende eller ham, der matcher ovenstående, tilbyder vi et attraktivt job i et godt og humørfyldt 
arbejdsmiljø. En virksomhed i konstant udvikling og som kendetegnes ved en uformel omgangstone og 
en positiv stemning. Lønnen er baseret på kvalifikationer og aftales nærmere. 

Friluftslageret er én af Danmarks førende butikker indenfor salg af udstyr og beklædning til et aktivt 
friluftsliv. Udover vore butikker på Sct. Anne Plads og i Læssøegade i Odense, findes også vores webshop, 
Friluftslageret.dk, som håndteres fra vores hovedlager og administrationslokaler på Hans Egedes Vej i 
Tarup.

Har du mod på et spændende job med udfordringer, så send en ansøgning allerede i dag via mail på 
adressen jm@friluftslageret.dk eller med posten til:

Friluftslageret ApS
Att.: Ansøgning
Læssøegade 12
5000 Odense C
Har du spørgsmål?

Så kontakt butikschef Jesper Michelsen på 6312 3737 eller på jm@friluftslageret.dk.

Ansøgninger behandles løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

FULDTIDSMEDARBEJDER MED FINGEREN PÅ PULSEN
Til vore butikker i Odense søger vi en fuldtids butiksmedarbejder, som har fingeren på pulsen 

og styr på, hvad der rører sig.


