
Like AnnA åbner i AALborg med spændende modetøj tiL +40 kvinder. 
brænder du for sALg og kunder, og hAr du et stærkt ønske om At 
gøre en forskeL?  så er det dig vi mAngLer tiL vores modebutik.

Butikschef
vi søger en butikschef, som kan tage ansvaret for den daglige drift. da opgaverne er mange, er det vigtigt, 
at du kan fastholde fokus og bevare overblikket. 

Arbejdsområder 
- give kunderne byens bedste service
- personaleledelse
- merchandising 
- være med til at sikre at vores varesortiment er det rigtige 
- planlægge aktiviteter og markedsføring for butikken 

som alle vores mange kunder har du en fantastisk personlighed og smiler, mens du taler. 
du ved, at god personlig service gør en forskel for både kunderne og butikken. 

kvalifikationer 
- Ledelseserfaring
- flair for tal
- erfaring fra modebutik 
- evnen til at gå forrest 
- interesse for mode 
- teamplayer og gode kommunikationsevner 
- serviceminded og glad af natur 

tiltrædelse: hurtigst muligt

2 salgsassistenter
vi søger 2 salgsassistenter, der er udadvendte, servicemindede og smilende:

- 1 salgsassistent med 30 timer/uge
- 1 salgsassistent med 15 timer/uge

erfaring fra modebutik er en fordel

tiltrædelse: 1. november

er et af ovenstående job noget for dig, så send hurtigst muligt din ansøgning og Cv til 
job.retail@btx.dk. skriv ”Aalborg” i emnefeltet samt hvilken af de 3 stillinger du er interesseret i. 

vi glæder os til at høre fra dig.

ny modeButik i aalBorg

dette er udvALg Af brAnds, som kAn findes i Andre Like AnnA butikker
WWW.2-BIZ.DK

i 1935 grundlagde Anna petersen, sammen med sin mand, en trikotagevirk-
somhed i brande. siden dengang er der sket meget. virksomheden hedder i 
dag btX group A/s og skaber med sine 5 stærke brands: brandtex, signature, 
imitz, Ciso og jensen, stadig smukt tøj til kvinder.
ud over at være navnet på den ene af grundlæggerne, står Anna for skønhed og 
ynde. gennem historien har mange stærke og beundringsværdige kvinder båret 
dette navn, som både på skrift og i tale er harmonisk, smukt og positivt. 
disse træk karakteriserer også Like Anna butikkerne. 

ANNA
�ike

gravensgade 6, aalborg


