Vi søger en talentfuld butikschef med stort drive til vores butik i Frederiksberg Centeret
Hos DAY Birger ét Mikkelsen får du ansvaret for at lede og udvikle en vækstorienteret butik med
brands bestående af DAY Birger et Mikkelsen, 2NDDAY og DAY Ét. Du bliver ansvarlig for, at butikken
altid er inspirerende at besøge, og i tæt samarbejde med dine medarbejdere betjener I kunderne,
giver dem unikke service oplevelser og I skaber tætte og vedvarende relationer til kunderne. Det er
vigtigt, at du kan overgå kundernes forventninger og nå de ambitiøse salgsmål. Desuden sørger du
for, at dine medarbejdere trives og performer bedst muligt.
Du opnår succes som butikschef hos DAY, når du:
• Har talent inden for ledelse og salg – meget gerne med erfaring fra en lignende stilling
• Er en engageret og motiverende leder, som sikrer, at personalet altid præsterer optimalt
• Er proaktiv, god til at planlægge, prioritere og følge op på opgaver
• Forstår at skabe struktur og faste butiksprocesser
• Går forrest og skaber kundeoplevelser i særklasse
• Har gå-på-mod og lysten til at skabe events i butikken for kunderne
• Har stort kendskab til visual merchandising og salgstræning
• Forstår vigtigheden af at drive butikken som var det din egen
Du tilbydes et spændende og udfordrende job, hvor du omgives af dygtige kollegaer. Der er tæt
samarbejde og sparring med personalet i vores øvrige butikker samt med Retail Area Manager og
HQ, og du får stor indflydelse på din hverdag i butikken.
Kontakt og ansøgning
Ansøgning og CV med billede bedes du sende til kim.hjalmkrona@day.dk inden d. 15. februar 2019.
Samtaler holdes løbende. Stillingen vil være fra den 1. april 2019.
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Retail Area Manager
Kim Hjälmkrona på tlf. +46 73-7161550.
Ved ansættelse skal der kunne fremvises en ren straffeattest.

