LIKE ANNA SØGER

BUTIKSCHEF
TIL MODEBUTIK I GRENAA
Til LIKE ANNA søger vi en udadvendt, serviceminded og resultatorienteret
butikschef, som kan være med til at sikre en fortsat god udvikling af vores
butik i Grenaa
Som butikschef får du ansvaret for butikkens daglige ledelse og
butiksdrift. Det er derfor et krav, at du har uddannelse og erfaring fra
butik, samt har en god forretningsforståelse, hvor du ikke er bange for at
tage ansvar og beslutninger. Du har en god forståelse for butikkens
nøgletal og er altid den der viser vejen for dit team, så I sammen kan sikre
flotte resultater og yde den bedste shoppingoplevelse for vores kunder.
Det er vigtigt, at du brænder for mode, salg og sociale medier. Du skal
kunne påtage dig en lederrolle, og være god til at fastholde fokus og
bevare overblikket. Du har interesse for styling, med kunden i fokus, og
forstår at bruge de nyeste trends i inspirerende sammensætninger.
Arbejdsområder:
•
•
•
•
•
•

Motivere og udvikle dit team for at optimere butikkens performance
Varetage salgs- og merchandising aktiviteter
Planlægge aktiviteter i butikken
Nå salgsmål og KPI’er
Lagerstyring
Servicere vores kunder

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet salgsassistent
Erfaring med detailbranchen, gerne indenfor mode
Flair for tal og godt købmandskab
Evnen til at gå forrest
Stor interesse for mode
Selvstændig og initiativrig
Fortrolig med DdD og samesystem er en fordel

Jobbet består primært af personaleledelse, kundebetjening, samt diverse
administrative opgaver. Til gengæld får du et job i en virksomhed hvor vi
prioriterer trivsel, humor og udvikling højt.
Tiltrædelse: 1 december. -Vi venter gerne på den rette.
Send din ansøgning og CV til job.retail@btx.dk - skriv ”Grenaa butikschef” i
emnefeltet.
Er du interesseret i at vide mere om denne stilling forud for din ansøgning,
er du velkommen til at kontakte: Retail Area Manager Una Nolsøe Holm på
tlf. +45 2834 0751

Østergade 16, Grenaa
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