C O N T A I N E R

C O M P A N Y

®

Er du vores nye svenske agent?
Container Company er et firma i vækst.
XO XtraOrdinary er sidste skud på stammen. Til at forstærke vores organisation
og markeds position, søger vi agenter i
Sverige.

Vi forventer at du er:
- dedikeret og motiveret
- ivrig efter at opbygge en solid kundegruppe, der matcher ånden
og stilen i vore brands.
- vant til at arbejde selvstændigt indenfor deadline.
- resultat orienteret
- vant til at arbejde med mode, og salg generelt.

Til vores allerede veletablerede brand Container, søger vi en agent til
eksisterende marked i Sydsverige. Til vores nye brand XO XtraOrdinary søger vi en agent til hele Sverige.

Vi kan tilbyde dig:
- et samarbejde med en velkonsolideret, triple A vurderet virksomhed.
- mulighed for at sælge dansk modetøj af høj kvalitet.
- professionel back up fra vores salgsafdeling.
- en god mulighed for at oparbejde en solid og profitabel omsætning.

Er du vild med mode og dansk design?
Hylder du personlighed, begejstring, individualitet og nærhed?
Kan du formidle visioner og passion videre til andre?

Er du interesseret i at høre mere om Container & XO XtraOrdinary og
vores kollektioner, er du velkommen til at kigge på www.container.dk
www.xo.dk eller kontakte:

Så er det måske dig vi leder efter.

Tine Fenger på tlf. +45 97 15 50 11, tine@container.dk

Container Company er et dansk modefirma, med 15 dedikerede medarbejdere på kontoret i Ikast, og agenter i 8 europæiske lande. Container er for andet år i træk
blevet kåret som Gazelle virksomhed af Dagbladet Børsen, for vores hurtige vækst og positive resultater. Vi laver 4 årlige kollektioner på Container, og 2 kollektioner på
XO XtraOrdinary. Vore kollektioner afspejler personlighed, nærhed og individualitet. Vi lægger stor vægt på godt håndværk, høj kvalitet og bæredygtig produktion.

