KAN DU LEDE DIN BUTIK OG DINE MEDARBEJDERE TIL TOP-PERFORMANCE?
BUTIKSCHEF søges til vores SKECHERS outlet store i Ringsted Outlet.
SKECHERS er inde i en rivende udvikling og søger derfor en dedikeret og selvkørende butikschef,
som går forrest. Du bliver leder for et passioneret salgsteam, hvor du med reference til vores Retail
Manager får ansvaret for den daglige ledelse af din SKECHERS butik. Din fornemmeste opgave
bliver at drive salget, være motivationsfaktor for dine medarbejdere, og konstant sigte mod at
skabe succes med udgangspunkt i daglige og månedlige targets.
På daglig basis er du aktivt involveret i opgaverne på gulvet, du sikrer at alle i salgsteamet følger
SKECHERS guidelines, opretholder en stærk salgsperformance, giver udsøgt service til alle kunder,
samt at der er et højt niveau af produktviden, hvor alle opdateres på nyeste trends og teknologier.
Det er vigtigt, at du har et godt overblik, stor kvalitetssans og forstår, at det er afgørende, at vores
kunder får en udsøgt service på højeste niveau.

OM DIG:
• Du har evne og lyst til at agere inden for et veldefineret butikskoncept.
• Du er dedikeret til at give vores kunder unik shopping oplevelse.
• Du har erfaring med teamledelse, butiksdrift, og gerne med salg indenfor sko- og
sportsbranchen.

•

Du er positiv og imødekommende med god energi og entusiasme til at motivere og
inspirere dit team til at opnå de bedste resultater.

•
•
•
•

Du er verdensmester i planlægning og god til at prioritere.

•
•
•

Du er fleksibel og indforstået med butiksarbejdstider.

Du trives med forandringer og er fleksibel, når det uforudsete sker.
Du sætter en ære i at have en ren og trimmet butik.
Du har en naturlig interesse i at opnå stor produktviden og være ambassadør for
SKECHERS mange fantastiske produkter.

Arbejdssted: Ringsted
Jobtype: Fastansættelse
Arbejdstid: Fuldtid (37
timer pr. uge)
Tiltrædelse: Hurtigst
muligt.
Ansøgningsfrist: Hurtigst
muligt. Vi indkalder
løbende til samtaler.
Mærk ansøgning med:
”Butikschef Ringsted
Outlet”
Yderligere oplysninger fås
hos:
Se mere på:
www.skechers.dk/ledigestillinger
Følg os:

Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
Du har gode IT-færdigheder, gerne indenfor DdD og sameSYSTEM.

VI TILBYDER:
• At blive en del af en konceptstærk international virksomhed, hvor fundamentet er lagt for, at du lykkes.
• Chancen for at vise, hvad du kan med verdens 4. største skomærke.
• Grundig oplæring, der sikrer at du er i stand til at løse dine mangeartede opgaver, som konceptstyring, vare- og lagerstyring,
bemandingsplanlægning, indrapportering/budgetopfølgning, personaleansættelse og -udvikling.

•

Gode karriere- og udviklingsmuligheder i form af kompetenceudvikling indenfor ledelse, salgs- og produkttræning og
mulighed for internt avancement / åbning af nye butikker.

•

Løn efter kvalifikationer.

INTERESSERET?
Så send din motiverede ansøgning samt CV med billede til mailadressen: job@skechers.dk
Husk at skrive i emnefeltet, hvilket job du søger. Vi glæder os til at høre fra dig.
Om SKECHERS:
SKECHERS er verdens 3. største skomærke. Med over 3000 konceptbutikker globalt, tilbyder SKECHERS et bredt udvalg indenfor
lifestyle og performance sko til både damer, herrer og børn. I Norden distribueres SKECHERS af den danske virksomhed Sports
Connection ApS. Der er i dag 15 shop-in-shops, 36 konceptbutikker fordelt med 20 i Danmark, 9 i Sverige, 4 i Norge og 3 i Finland.
Dette antal forventes at stige over de kommende år. Derudover føres SKECHERS mærket hos et stærkt netværk af forhandlere
indenfor sko – og sportsbranchen i hele Norden.

