ASSISTERENDE BUTIKSCHEF TIL VORES NYE BLEND BUTIK
I ROSENGÅRDCENTRET, ODENSE
Blend er en ung fremadstormende butikskæde som i øjeblikket åbner herretøjsbutikker rundt omkring i Danmark.
Vi åbnede vores første butik i 2016, og har i dag 5 butikker fordelt rundt i Danmark. Vi søger en butikschef som
brænder for at komme med på rejsen, og være med til at skabe en stærk landsdækkende kæde af butikker.
VI TILBYDER:
En solid arbejdsplads med sunde værdier.
En uformel organisation med let til smil.
Et arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dine faglige kompetencer i samarbejde med dine kollegaer.
En attraktiv stilling, hvor ansættelsesforhold naturligvis matcher kvalifikationer og baggrund.
En lederuddannelse som tager udgangspunkt i detailhandel.
DIN PROFIL:
Er udadvendt og energisk
Er serviceminded
Er målbevidst
Arbejder godt i et team og på egen hånd
Du er en fleksibel og stabil person
Er smilende, positiv og har udstråling
Er engageret og en god sælger
Kan handle selvstændigt
Kan tage ansvar
ARBEJDSOPGAVER VIL PRIMÆRT OMFATTE:
Salg og kundebehandling
Varemodtagelse
Vareeksponering
Assistere BC i daglig drift
Er dette job lige dig og ser du dette som din mulighed for en fremtidig karriere, så send os straks en ansøgning.
Har du spørgsmål eller vil du høre mere om stillingen så kontakt Kim Starcke på tlf: 22 43 97 71
Send din ansøgning til jobvejle@dkcompany.com Att: Store assistent
Har du intet hørt inden 30/8-2018 er du ikke kommet i betragtning til stillingen.
Ansøgningsfrist: 20. juli 2018
Arbejdssted: Rosengårdscentret, Odense
Tiltrædelse: 1. september 2018
Se mere på
blendcompany.com

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 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige
omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina
samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.

