
Like ANNA er et internationalt butikskoncept i rivende udvikling, som sælger  
spændende og moderigtigt tøj til +40 kvinder – til kvinder som forventer god kvalitet 
og professionel rådgivning. Like ANNA kommer snart til Slagelse, og derfor søger vi en 
butikschef.

Som butikschef får du ansvaret for den daglige drift. Opgaverne er mange, og det er 
derfor vigtigt, at du kan fastholde fokus og bevare overblikket. 

ARBEJDSOMRÅDER 
- Ansvarlig for butikkens daglige drift
- Ansvarlig for at butikken altid fremstår salgsklar 
- Personaleansvar herunder udvikling af personalet
- Afholde status
- Planlægge og eksekvere salgsfremmende aktiviteter
- Være beslutningsorienteret og driftsøkonomisk

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
- Kendskab til DdD og SameSystem er en fordel 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Er du interesseret i denne stilling, så send din ansøgning med CV til job.retail@btx.dk 
og skriv ”Slagelse, butikschef” i emnefeltet. Vi modtager kun ansøgninger per e-mail, 
men send den gerne hurtigst muligt – vi behandler dem løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

BUTIKSCHEF 
TIL NY MODEBUTIK I SLAGELSE

ANNA
�ike

Smedegade 2A, Slagelse

I 1935 grundlagde Anna Petersen, sammen med sin mand, en trikotagevirksom-
hed i Brande. Virksomheden hedder i dag BTX Group A/S og skaber med sine 
stærke brands: Brandtex, Signature, Imitz 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.


