Kan du lede din butikk og medarbeiderne til maks performance?
BUTIKKSJEF søkes til vår SKECHERS konseptbutikk i Ski Storsenter
SKECHERS er i rivende utvikling og søker derfor en dedikert og selvgående butikksjef som ønsker å ta
ledelsen! Du blir leder for et salgsteam med passion, hvor du får ansvaret for den daglige driften av din
SKECHERS butikk. Du svarer til vår Retail Manager. Din viktigste oppgave blir å drive salget, være en
motivasjonsfaktor for dine medarbeidere og konstant sikte mot å skape suksess, med utgangspunkt i
daglige og månedlige targets.
På daglig basis er du aktivt involvert i oppgavene på gulvet, du sikrer at alle i salgsteamet følger
SKECHERS guidelines, opprettholder høyt performance på salg, gir utsøkt service til alle kunder, samt at
det er høyt faglig nivå på produktkunnskap, hvor alle oppdateres på nye trender og teknologier. Det er
viktig at du har et godt overblikk, høy kvalitetssans og forstår at det er avgjørende at våre kunder får en
utsøkt service på høyeste nivå.
OM DEG:

•
•
•

Du har evne til å være handlekraftig, innenfor et veldefinert butikkonsept.

•

Du er positiv og imøtekommende, med god energi og entusiasme til å motivere og inspirere
ditt team til å oppnå de beste resultater.

•
•
•
•

Du er verdensmester i planlegging og god til å prioritere.

•
•
•

Du er fleksibel og innforstått med butikkarbeidstider.

Du er dedikert til å gi våre kunder en unik shoppingopplevelse.
Du har erfaring med teamledelse, butikkdrift og gjerne med salg innenfor sko- og
sportsbransjen.

Du trives med forandringer og er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
Du setter din ære i å ha en ren og veldreven butikk.
Du har en naturlig interesse i å oppnå stor produktkunnskap og være ambassadør for
SKECHERS mange fantastiske produkter.

Arbeidssted: Ski
Jobbtype: Fastansettelse
Arbeidstid: Fulltid (38,5
timer pr. uke)
Oppstart: snarest mulig
Søknadsfrist: Snarest
mulig. Vi kaller løpende
inn til samtaler.
Merk søknaden med:
”Butikksjef Ski”
Ytterligere opplysninger
fås hos: Regional Retail
Coordinator, Thomas
Dalby-Andersen på tlf.
+45 23 20 13 40
Se mer på:
www.skechers.no/ledigestillinger
Følg oss:

Du behersker norsk og engelsk på forhandlingsnivå.
Du har god IT-kunnskap, gjerne innenfor DdD og sameSYSTEM.

VI TILBYR:

•
•
•

Å bli en del av en internasjonal virksomhet med et sterkt konsept, hvor fundamentet er lagt for at du skal lykkes.

•

Gode karriere- og utviklingsmuligheter i form av kompetanseutvikling innenfor ledelse, salgs- og produkttrening og mulighet for å
avansere internt / åpning av nye butikker.

•

Lønn etter kvalifikasjoner.

Sjansen for å vise hva du kan, med verdens 4. største skomerke.
Grundig opplæring som sikrer at du er i stand til å løse dine mangeartede oppgaver, som konseptstyring, vare- og lagerstyring,
bemanningsplanlegging, innrapportering/budsjettoppfølging, personalansettelse og -utvikling.

INTERESSERT?
Så sender du søknad og CV med bilde til e-postadressen: job@skechers.dk
Husk å skrive i emnefeltet hvilken stilling du søker på. Vi gleder oss til å høre fra deg!
Om SKECHERS:
SKECHERS er det nest største skomerket i USA og det fjerde største på verdensplan. Med over 3000 konseptbutikker globalt, tilbyr SKECHERS
ett bredt utvalg innenfor lifestyle og performance sko til både damer, herrer og barn. I Norden distribueres SKECHERS av den danske
virksomheten Sports Connection ApS. Det er i dag 9 shop-in-shops, 31 konseptbutikker fordelt på 17 i Danmark, 7 i Sverige, 4 i Norge og 3 i
Finland. Dette antallet forventes å stige de kommende årene.
I tillegg føres SKECHERS-merket hos et stort nettverk av forhandlere innenfor sko- og sportsbransjen i hele Norden.

