AARHUS
SØGER

BUTIKSCHEF

COMPANYS AARHUS SØGER BUTIKSCHEF
BRÆNDER DU FOR GOD KUNDESERVICE, ER DU EN DYGTIG LEDER OG HAR DU LYST TIL AT STÅ I
SPIDSEN FOR EN AF AARHUS' RIGTIGT SPÆNDENDE MODEBUTIKKER, SÅ SE HER:

ARBEJDSOPGAVER

VI TILBYDER

•
•
•
•

•
•
•

Professionel salgsvejledning til vores kunder
Ledelse af en flok skønne kolleger
God kontakt til de øvrige kolleger i kæden
Ansvar for butikkens drift i et tæt samarbejde med
supportteamet i Ikast

PERSONPROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring fra tøjbranchen
Du har en god fornemmelse og passion for mode
Du har en del ledelseserfaring
Du er resultatorienteret og går altid forrest
Du er smilende, serviceminded og har et positivt sind
Du er fleksibel og stabil
Du er ansvarsbevidst, proaktiv og kan arbejde
selvstændigt

•
•
•

En moderne, inspirerende, dynamisk og international virksomhed
Et professionelt team med dygtige kollegaer
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et af Nordens
største tøjfirmaer
Et spændende job hvor ikke to dage er ens
God oplæring og salgstræning
Lønpakke tilpasset dine kvalifikationer

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, så send din ansøgning att.
Kirsten Pedersen på mail: kipe@dkcompany.com
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Retailmanager Kirsten Pedersen på tlf. +45 29906371.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med foto og relevante bilag.
Der vil blive afholdt samtaler løbende gennem ansøgningsperioden. Vi
gør opmærksom på at du skal aflevere en straffeattest ved ansættelse.
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Companys er en del af DK Company A/S, der er en dynamisk og vækstorienteret international virksomhed med passionerede mennesker, der ønsker at
gøre en forskel. Produktporteføljen er bred, og mulighederne er store. Der designes, produceres og distribueres mellem 4 og 8 kollektioner årligt fra hver
af de 22 brands til 14.000 engroskunder og 250 helt og delvist ejede detailbutikker. Den årlige omsætning er 3,9 mia.kr. Koncernen har selskaber i
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Spanien, Canada, Holland, Frankrig, Schweiz, Kina og Tyrkiet.

