//Fransa Næstved søger
butikschef - 37 timer//
Vi søger en erfaren, energisk og resultatorienteret butikschef,
som kan være med til at fastholde og styrke fransas position.
Det er et krav, at du har ledererfaring fra tidligere.
Arbejdsopgaver
• Salg og kundebehandling
• Ansvarlig for den daglige drift af butikken
• Ansvarlig for butikkens resultat- og budget målsætning
• Rekruttering, oplæring, udvikling og motivering af dine
medarbejdere
• Vareeksponering
• Lagerstyring
Vi forventer, at du
• Inspirerer, leder og motiverer dine medarbejdere
• Arbejder struktureret og effektivt
• Er ambitiøs og målbevidst
• Har forståelse og stor interesse for trends og mode
• Har fokus på kvalitet og detaljer
• Er udadvendt og energisk
• Du er en dygtig, passioneret og engageret sælger,
som altid sætter kunden først
• Er smilende, positiv og har udstråling
• Kan identificere dig selv med vores brands
• Er uddannet indenfor branchen
Vi tilbyder en travl og varieret hverdag i en spændende
international virksomhed, hvor initiativ, ansvar og købmandsskab
er nøgleordene. Et spændende job med daglige udfordringer,
søde kollegaer og gensidig respekt. Stillingen er på 37 timer om
ugen med løn efter kvalifikationer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Distriktchef Mette Madsen på tlf. 28 29 61 71
ANSØGNING: Send din ansøgning hurtigst muligt og senest
15. november til jobvejle@dkcompany.com
			mærket ”Salgsassistent Fransa, Næstved”.
ARBEJDSTID:

Fuldtid, 37 timer

ARBEJDSSTED: Fransa Næstved Storcenter
TILTRÆDELSE: Januar 2023
DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 25 brands, 16.000 engroskunder,
5 retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels
platform. Den årlige omsætning er 3.9 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien,
Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt
repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i
Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

