Butikschef til vores nye Triumph butik i Ringsted Outlet
Vi søger en ambitiøs og stærk resultatorienteret chef, som går forrest i at sælge og vil være en del af et stærkt team i
Danmark, samt være med helt fra starten til at åbne en helt ny butik.
Som chef hos Triumph vil du blive en del af et af verdens førende lingeri-brands.
Vi har en lang historie, som vi er stolte af, og samtidig går vi en spændende fremtid i møde, hvor fornyelse og forandringer
bliver en del af din hverdag, og hvor du bidrager med nye tiltag og spændende ideer.
Du bliver en del af et dynamisk team og modtager naturligvis grundig oplæring i vores værdier, vision, mission og
koncepter. Vi vil også sørge for oplæring af vores karakteristiske kundeservice i verdensklasse, som er en af grundene til at
vores kunder kommer igen og igen.
Din profil:
• Du elsker kundeservice og salg
• Du bliver motiveret af salgsmål
• Du har erfaring fra salg og går efter det bedste resultat
• Du er vant til at arbejde med synlige KPI’er
• Du har en god situationsfornemmelse
• Du arbejder målrettet
• Du er nysgerrig og opsøgende af natur
• Du er fleksibel og fyldt af energi
• Du arbejder selvstændigt, men er også en holdspiller
• Du kan begå dig på engelsk
Vi tilbyder:
• Et spændende og udfordrende job i en succesfuld international kæde, som er i rivende udvikling.
• Du kan forvente ansvarsfulde og afvekslende arbejdsopgaver, samtidig bliver du en vigtig brik i teamet. Hverdagen
er præget af kampagner, nyheder, konkurrencer og en masse andet, der gør at hverdagen aldrig bliver kedelig.
• Med til at danne dit eget drømmehold fra starten.
• Fast løn
• Frit valgs konto
• Ferie fridage
• Pensionsordning.
• God personalerabat.
Hvis du synes jobbet lyder spændende, og du matcher vores krav, så send en ansøgning, CV samt vellignende foto af dig
selv til følgende mail: nordic.hr@triumph.com
Husk at noter ”Ringsted Outlet” i emnefeltet.
Kandidater vil blive kaldt til samtale løbende.

Butikkens åbningstider er: Mandag – fredag: kl. 10-19 / lørdag – søndag (10-18)
Arbejdstiden kan variere alt afhængig af sæson og events, men der vil være ca. 1-2 lukkevagter i ugen + hver 2. weekend.
Startdato: 1. Juli 2019 eller efter aftale
Om Triumph:
Triumph er en af verdens største lingeriproducenter og indgår på tværs af hele værdikæden; fra design til distribution og
salg. Triumph-gruppen er repræsenteret i mere end 120 lande med kendte brands som Triumph® og sloggi®. Globalt set
servicerer firmaet mere end 40.000 engros-kunder og sælger sine produkter i over 2000 Triumph butikker samt via egne
online butikker. Triumph koncernen beskæftiger mere end 30.000 mennesker og har en omsætning på EUR 1437 millioner
(2014)

