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Edblad söker butikspersonal till butiken i Grisslehamn,  
fast tjänst, varannan helg 

 

Gillar du försäljning och service, är du nyfiken på människor och inspireras av att hjälpa kunder att hitta 
sin personliga stil? Då har vi jobbet för dig! 

 

Som butikssäljare hos Edblad arbetar du med försäljning av smycken, accessoarer och heminredning. Du 
har tydliga försäljningsmål och gör allt för att ge våra kunder den bästa köpupplevelsen. När du arbetar i 
butiken representerar du Edblad genom att inspirera, vägleda och ge bästa service till våra kunder.  

Vi söker dig som älskar brinner för försäljning och service och älskar personliga mötet med kund. Du är 
social, positiv och en ”people person” som sprider glädje och energi. Du är också resultatinriktad och 
driven och tycker om att arbeta i högt tempo.  

Naturligtvis är du intresserad av smycken, accessoarer och mode samt uppskattar kvalitetsprodukter. 
Du som söker ska kunna identifiera dig med ovan profil, Edblad som varumärke och kunna bära vårt 
sortiment med stolthet 

Tjänst och ansökan 

Tjänsten avser butikssäljare i Grisslehamnsbutiken. Fast tjänst, arbetstid varannan helg. Arbetstiden är 
förlagd till fredag, lördag, söndag varannan vecka. Starttid senast början av januari. 

Ansökningar ska innehålla personligt brev och CV med referenser. Maila din ansökan till 
melinda.eklof@edblad.com Vi kommer att löpande gå igenom inkommande ansökningar. 

 

Om bolaget 

Edblad är ett svenskt smyckesföretag, som designar, säljer och marknadsför smycken med unik svensk design och 
hög kvalitet. Vår vision är att få varje kvinna att känna sig unik och stärkt med Edblads produkter.  

Sortimentet består av smycken och andra närbesläktade produkter, vår största marknad är idag Sverige, Norden 
samt Europa. 

Edblad grundandes av Hans och Cathrine Edblad 2006 med en från början uttalad ambition att skapa ett 
ansvarsfullt varumärke med hållbara tidlösa produkter. 

Edblad har en snabbt växande e-handel, 10 brand stores samt 400 återförsäljare och market places på ca 10 
marknader. Edblad har eget centrallager och logistikcenter i Gåsvik, Roslagen, där finns även vår restaurang och en 
outletbutik. Huvudkontoret med designstudion finns i centrala Stockholm. 


