
SAMSØE SAMSØE OUTLET 

STORE MANAGER (BARSELSVIKARIAT) 

 

Er du salgsdrevet, resultatorienteret og serviceminded, og har du 

erfaring inden for retail? Drømmer du om at styre dit eget højtydende 

team og få ansvar for en af vores skønne butikker? Så kan det være, 

at denne mulighed er lige noget for dig! 

 

Som Store Manager i Samsøe Samsøe får du ansvar for den daglige 

ledelse af butikken, herunder at lede, træne og rekruttere det bedst 

mulige salgsteam. Dit job vil være at maksimere butikkens salgsmål, 

levere et fremragende niveau af kundeservice og motivere dit team til 

at gøre det samme. Samtidig med dette er du ansvarlig for alle 

administrative aspekter af at drive en butik, herunder planlægning af 

vagtplan, budgetter, brug af Key Performance Indicators (KPI'er), 

generel rapportering, mv.  

 

Stillingen er et barselsvikariat med opstart senest 01-07-2023. 

   

ARBEJDSLIVET I SAMSØE SAMSØE 

Vores værdier er en integreret del af Samsøe Samsøes DNA, som 

danner et fælles grundlag for vores hverdag i butikkerne og i 

resten af organisationen. I målet om at skabe en social ansvarlig 

organisation, forpligter vi os derfor på følgende 

virksomhedsværdier: 

 
  

 

 



Som Store Manager vil du, i overensstemmelse med vores værdisæt, 

blive engageret i, og være med til at skabe en hverdag, hvor 

udvikling, ansvar, fællesskab og inklusion i høj grad præger 

arbejdslivet. 

  

Udover at blive en del af et fedt team af modeelskere, tilbyder vi dig: 

• At få en vigtig rolle i udviklingen og sikringen af Samsøe Samsøes 

stærke position i Danmark, i samarbejde med vores retail team 

• At udvikle butikkens visuelle identitet og interiør 

• En stilling med et stort ansvarsområde og meget variation i 

arbejdsopgaverne 

• At udvide dine forretningskompetencer og udvikle dig både 

fagligt og personligt 

• Mulighed for at præge din hverdag efter dine interesser 

• Gode muligheder for at opbygge en karriere inden for retail og 

mode 

• Attraktive rabatter på vores tøjmærker 

  

Inspirerer jobbeskrivelsen dig? Og kan du se dig selv som en del af et 

inkluderende arbejdsmiljø med en stærk holdånd, muligheder for 

personlig- og faglig udvikling, hvor vi i fællesskab arbejder for at 

udbrede en skandinavisk og mere ansvarlig mode? 

I så fald håber vi, at du føler dig motiveret til at blive en del af Samsøe 

Samsøe familien.  

 

Du kan ansøge online gennem linket HER 

 

Vi er engagerede i at skabe et mangfoldigt og inkluderende 

arbejdsmiljø, hvor alle vores medarbejdere føler sig respekterede og 

velkomne uanset oprindelse, hudfarve, religion, køn, kønsidentitet eller 

udtryk, seksuel orientering, handicap eller alder. Alle, uanset 

baggrund, skal derfor være velkomne til at ansøge stillingen. 

  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!  

   

 

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1544&ProjectId=144794&DepartmentId=18985&MediaId=5&SkipAdvertisement=False&uiculture=da

