Butikschef til Kirppu Holstebro
Brænder du for at gå forrest og kan give vores kunder en fantastisk oplevelse og kundeservice? Kan du lede vores medarbejdere og løfte vores butik til et endnu højere niveau? Så er
jobbet som butikschef hos Kirppu Holstebro måske noget for dig! Vi er Danmarks første og
største loppesupermarked med 9 butikker i Danmark.

Butikschef

Som butikschef i Kirppu er du omdrejningspunket for vores kunders succes og vores succes. Du leverer en fantastisk kundeservice selv og via
dine medarbejdere, du holder hovedet koldt og humøret højt i en hektisk
hverdag.
Kirppu giver dig en dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer, højt
humør og fart over feltet. Du vil få en ansvarsfuld rolle med en
masse daglige udfordringer.
Konceptet omkring loppesupermarkeder er udviklet af Kirppu og det forpligter. Derfor er vi interesseret i, at du formår at kommunikere med høj og
lav samtidig med, at du kan yde byens bedste service. Vi forestiller os, at
du kan arbejde meget selvstændig.

Jobbet •
•
•
•
•
•
•

”

Jobbet er ikke for sjov,
men det er altid sjovt at
gå på arbejde. Jeg har
stort frit ledelsesrum og
mulighed for at agere”

Drift og ledelse af butikken med 10-12 medarbejere
Oplæring, ledelse og motivering af medarbejdere
Planlægning af omsætningsmål
Personaleplanlægning og prioritering af arbejdsopgaver
Sikre at Kirppu konceptet og vores DNA efterleves i butikken
Sikre markedsføring af din butik b.la. via sociale medier
Deltager selv aktivt i weekend- og aftenarbejde

Butikschef, Henrik

Hvilken baggrund, der gør dig kvalificeret til jobbet, findes der ikke noget entydigt svar på, men hvis du kan
nikke genkendende til det ovenstående, har ledelseserfaring og hvis du stoler på, at vi kan give dig de næste store udfordringer i dit arbejdsliv, vil vi meget gerne høre fra dig. Erfaring fra lign. stillinger er en fordel,
men ikke et krav. Løn efter kvalifikationer. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte distrikschef Pernille
Seidenfaden på pernille@kirppu.dk
Er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning til os på mail: job@kirppu.dk
Tilføj ”Butikschef Holstebro” i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Følg os på Facebook.com/kirppuholstebro
og modtag nyhedsbreve via kirppu.dk

