BUTIKSCHEF TIL VORES BUTIKKER I KØBENHAVNS LUFTHAVN
Som butikschef bliver du leder for et stærkt og engageret team med ambitiøse sælgere i en
vækstorienteret virksomhed. Hos DAY Birger et Mikkelsen er passion, engagement og lyst til at
sælge et must.
JOBBETS NØGLEANSVARSOMRÅDER









Gå forrest og skabe kundeoplevelser i særklasse.
Visuel merchandising af butikkerne.
Planlægning og opfølgning af de daglige opgaver.
Ledelse af et større team i samarbejde med den assisterende butikschef.
Planlægning af bemandingsplaner i Same System.
Arbejde proaktivt med de opstillede KPI’er.
Sørge for et sundt varelager og opretholde lagerdisciplin.
Bidrage til positiv vækst på top og bund linje.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER








Flere års erfaring med salg og ledelse fra en lignende stilling.
Imødekommende, professionel samt energisk.
En stærk og inspirerende sælger som forstår at udvikle nye salgstalenter.
Høj arbejdsmoral, loyal og fleksibel i forhold til arbejdstider.
Resultatorienteret.
Sans og interesse for mode, trends og vores brands.
En passion for at drive butikkerne som var det dine egne.

Du tilbydes et spændende og udfordrende job, hvor du får en central rolle som leder med fokus
på coaching og udvikling af personalet. Der er tæt samarbejde og sparring med personalet i
vores øvrige butikker samt med Retail Area Manager, og du får stor indflydelse på din hverdag i
butikken. Samtidig er der mulighed for både personlig og faglig udvikling. Der er tale om en
udfordrende fuldtidsstilling, hvor vi tilbyder gode ansættelsesforhold, personalegoder og en
attraktiv bonusordning baseret på gode resultater.
KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret i stillingen, er du velkommen til at sende os en ansøgning snarest muligt med
CV og billede til christina.lorentzen@day.dk Skriv ”butikschef” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Retail Area Manager Christina
Lorentzen på telefon nr: 60624558.
Start dato: Hurtigst muligt.
Ved ansættelse skal der kunne vises en straffeattest.
DAY Birger et Mikkelsen er et dynamisk, internationalt danskejet tøjfirma.
Virksomheden blev grundlagt i 1997 og består i dag af 3 brands; DAY Birger et Mikkelsen,
2NDDAY og accessories-linjen DAY et.
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