Panduro er Skandinaviens ledende leverandør af hobbymaterialer. Firmaet er repræsenteret i flere lande, og hovedkontoret
ligger i Malmø. Salget af vores ca. 10.000 artikler sker via egne butikker samt distancehandel. I Norden er der ca. 70 butikker
bl.a. i København, Oslo, Stockholm og Malmø – samt 3 i Tyskland. Panduro har ca. 650 ansatte og en sund økonomi.

Til vores butik i Roskilde søger vi en energisk

Butikschef

Vi søger en butikschef, der brænder for at gøre en forskel, og
der af erfaring ved, at der kræves en stærk leder til at drive et
stærkt team til gode resultater. Ønsker du at være en del af et
team af professionelle købmænd og ledere, der alle brænder
for at drive vores virksomhed til fortsat succes?
Opgaver og ansvarsområder:
Som butikschef styrer du din egen butik i henhold til virksom
hedens koncept og vision. Du sætter det afgørende præg på
butikkens drift og salgskultur, og driver den som din egen bu
tik. Som butikschef har du det fulde ansvar for butikkens salg
og personale, herunder også udvikling og træning af dine
medarbejdere. Det er også dig, der sikrer, at vores kunder
oplever vores butik som inspirerende, og det er vigtigt,
at kreativiteten er i højsæde.
Om dig:
Du har det store overblik og er en aktiv del af kunde
betjeningen. Du arbejder i højt tempo, men ikke hurtigere end
at dine medarbejdere kan følge med. Du er drevet af at lede
og have med mennesker at gøre, og du nyder den daglige
kundekontakt. Du har en solid forretningsmæssig forståelse
og er resultatorienteret.
Baggrund og kompetencer:
Som butikschef hos Panduro besidder du en række faglige
og personlige kvalifikationer, som gør dig i stand til at drive
din butik og levere resultater, samtidig med at du motiverer dit
personale til at yde den bedste service.

Kan du nikke ja til følgende:
• At du har en ledelsesmæssig baggrund inden for
detailhandel, gerne fra en kædebutik
• At du brænder for at skabe resultater
• At du forstår at motivere dine medarbejdere
• At du motiveres af at tage ansvar
• At du er energisk, har overblik og går forrest med
godt humør
• Du er servicemindet og har stort fokus på salg og
service – kunden skal gå gladere ud af din butik!
• Du er en rigtig dygtig købmand!
Vi tilbyder dig:
Som ansat i Panduro får du mulighed for personlig og faglig
udvikling i en progressiv, skandinavisk virksomhed i vækst
samt absolut attraktive ansættelsesvilkår.
Forventet startdato:
Hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist:
29. februar. Der holdes løbende samtaler.
Ansøgning, cv og billede sendes til Area Manager,
Christina Breilev på christina.breilev@panduro.dk
Mærk din ansøgning: ”Butikschef Roskilde”.

