KAN DU LEDA DIN BUTIK OCH DINA ANSTÄLLDA TILL TOPP-PRESTANDA?
Vi söker BUTIKSCHEF till vår SKECHERS konceptbutik i ALLUM
SKECHERS är i snabb utveckling och söker därför en dedikerad och självgående butikschef som
går i främsta ledet. Du kommer att vara ledare för ett passionerat säljteam där du, med hänvisning
till vår Retail Manager, kommer att ansvara för den dagliga ledningen av din SKECHERS butik. Din
viktigaste uppgift blir att driva försäljningen, vara motivationsfaktor för dina anställda och ständigt
sträva efter att skapa framgång baserad på dagliga och månatliga mål.
På daglig basis är du aktivt engagerad i uppgifterna på golvet och ser till att alla i säljteamet följer
SKECHERS riktlinjer, upprätthåller starka försäljningsprestanda, ger alla kunder utsökt service samt
ser till att alla har hög produktkännedom och är uppdaterade på de senaste trenderna och
tekniken. Det är viktigt att du har en bra överblick, god känsla för kvalitet och förstår att det är
viktigt att våra kunder får ypperlig service på högsta nivå.

OM DIG:
• Du har förmåga och lust att agera inom ett väldefinierat butikskoncept.
• Du är dedikerad till att ge våra kunder en unik shoppingupplevelse.
• Du har erfarenhet av teamledning, butiksdrift och helst med försäljning inom skor och
sport.

•

Du är positiv och välkomnande med god energi och entusiasm för att motivera och
inspirera ditt lag för att uppnå bästa resultat.

•
•
•
•

Du är världsmästare i planering och bra på att prioritera.

•
•
•

Du är flexibel och införstådd med arbetstiden i en butik.

Du trivs med förändringar och är flexibel när oförutsedda situationer uppstår.
Du sätter en ära i att ha en ren och snygg butik.

Arbetsplats: Allum, Partille
Jobbtyp: Fast anställning
Arbetstid: Heltid
Tillträde: 14.03.2019.
Ansökningsfrist: Snarast
möjligt. Vi inbjuder
kontinuerligt till intervju.
Märk ansökan:
”Butikschef Allum”
För ytterlig information,
vänligen kontakta:
Regional Retail
Coordinator, Thomas
Dalby Andersen på tel.
+45 23201340
Se mer på:
www.skechers.se/jobb
Följ oss:

Du har ett naturligt intresse för att få stor produktkunskap och vara en ambassadör för
SKECHERS många fantastiska produkter.
Du behärskar svenska och engelska på förhandlingsnivå.
Du har goda IT-färdigheter, helst inom DdD och sameSYSTEM.

VI ERBJUDER:
• Att du blir en del av en konceptuell internationell verksamhet där grunden är lagd för din framgång.
• Möjligheten att visa vad du kan med världens 4: e största skovarumärke.
• Grundlig utbildning som säkerställer att du kan lösa dina många uppgifter, t.ex. koncepthantering, produkt- och
lagerhantering, personalplanering, rapportering/budgetering, personalanställning- och utveckling.

•

Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter i form av kompetensutveckling inom ledning, försäljning och produktutbildning
samt möjlighet till intern utveckling/öppnande av nya butiker.

•

Lön efter kvalifikationer.

INTRESSERAD?
Skicka då din motiverade ansökan och CV med foto till e-postadressen: job@skechers.dk
Kom ihåg att skriva i ämnesfältet vilket jobb du söker. Vi ser fram emot att höra från dig.

Om SKECHERS:
SKECHERS är det näst största skovarumärke i USA och nr. 3 i hela världen. Med över 2700 konceptbutiker globalt erbjuder SKECHERS ett
brett urval inom livsstils- och prestandaskor för män, kvinnor och barn. I Norden distribueras SKECHERS av det danska företaget Sports
Connection ApS. Idag finns sex shop-in-shops, 30 konceptbutiker fördelade på 16 i Danmark, 7 i Sverige, 4 i Norge och 3 i Finland. Antalet
förväntas öka under de närmaste åren. Dessutom säljs SKECHERS varumärket i ett starkt nätverk av återförsäljare i sko - och
sportbranschen i hela Norden.

