Store Manager – Kitchen Living Dining (KLD), Ringsted Outlet Center
KLD er en del af F&H Group A/S, der er internationalt kendt for førsteklasses produkter af
høj kvalitet og den bedst tænkelige kundeservice. Den høje kundeservice skal til enhver tid
afspejles i den daglige ledelse af butikken. Her spiller Retail teamet en afgørende rolle for at
sikre den bedst mulige forbrugeroplevelse, og til at sikre denne, søges nu en Store
Manager. Du skal være en topmotiveret og yderst engageret Store Manager til vores flotte
Outlet-butik i Ringsted Outlet Center.
Du går foran som det gode eksempel:
Som leder bruger du ca. 85 % af din arbejdstid på gulvet sammen med dine medarbejdere.
Udover at sørge for en salgsklar og inspirerende butik, bliver du ansvarlig for at:
• følge op på salgsparametre herunder opnåelse af budget og nøgletal for butikken
• coache og inspirere dine medarbejdere til at opnå gode salgsresultater
• varetage personaleadministration
• lede ca. 4 medarbejdere, vagtplanlægning, coaching og medarbejdertilfredshed
• sikre en udsøgt kundeservice og oplevelse samt en sælgende butik
• implementere og følge op på standarder og guidelines
For at komme i betragtning skal du:
• have minimum 3 års erfaring med detailhandel
• have erfaring med ledelse – evt. som souschef eller teamleder
• være en dygtig sælger, som kan balancere budgetter med en god oplevelse
• trives i en selvstændig rolle og evne at styre din tid, prioritere og organisere
• være resultatorienteret og have en god forretnings forståelse
• tage ejerskab, gå forrest – og drive butikken som din egen
• som person være motiverende og entusiastisk, og skal kunne skabe begejstring hos
både team og kunder
Øvrige forhold:
Du kommer til at indgå i et professionelt team, med velordnede rammer og stor frihed
under ansvar. For den rigtige profil vil der endog være rigtige gode muligheder for at
udvikle sin karriere i en ambitiøs koncern i vækst.
Vi tilbyder desuden:
• en lønpakke, der matcher dine kvalifikationer
• pensionsordning med sundhedssikring
• personalekøbsordning

Ansøgning:
Vi vil glæde os til at modtage din ansøgning og dit CV, som vi vil behandle fortroligt, senest
den 31. januar 2022 via vores hjemmeside www.fh-as.dk, vælg ’Karriere’ og her finder du
stillingen.
Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
Head of BTC & eCommerce Morten G. Hansen, på mail mgh@fh-as.dk
F&H A/S og Thuesen Jensen AS udgør tilsammen F&H Group A/S, der er Skandinaviens førende multi
brandhouse indenfor ’kitchen living dining’ til de tre kundesegmenter: dagligvarehandel, faghandel
og B2C. Sortimentet byder på mere end 15.000 forskellige varer fordelt på flere end 40 stærke
brands, bl.a. Morsø, Gense, Villa Collection, BITZ, Rosti, Alfi, Södahl, Pillivuyt, Blomsterbergs, Peugeot
og Zone Denmark. Dagligdagen byder på et spændende og hektisk miljø, hvor trend, livsstil og
design går hånd i hånd med sund fornuft og godt købmandskab. Koncernens hovedsæde er i
Viborg, og derudover er der afdelinger i Glostrup, Stockholm, Oslo, Tyskland samt i Kina. I alt er der
mere end 350 medarbejdere, der hver dag arbejder ud fra kerneværdierne innovation, ejerskab,
kvalitet, ordentlighed og engagement.
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