Butikschef til DAY Birger et Mikkelsen
Vi søger en talentfuld Butikschef med stort drive til ny flagship store
Hos DAY Birger et Mikkelsen får du ansvaret for at lede og udvikle en vækstorienteret butik med brands
bestående af DAY Birger et Mikkelsen, 2NDDAY og DAY et. Du bliver ansvarlig for, at butikken altid er
inspirerende at besøge, og i tæt samarbejde med dine medarbejdere betjener I kunderne og giver dem unikke
service oplevelser og at skaber tætte og vedvarende relationer til kunderne. Det er vigtigt, at du kan overgå
kundernes forventninger og nå de ambitiøse salgs mål, så vi løfter butikken til et højt niveau. Desuden sørger du
for, at dine medarbejdere trives og performer bedst muligt.
Du opnår succes som Butikschef hos DAY, når du:
• Er vild med DAY’s univers og produkter.
• Har stor interesse for fashion, trends og service.
• Har talent indenfor ledelse og salg, meget gerne erfaring fra en lignende stilling
• Er en ekstrovert, engageret og motiverende leder, som sikrer, at personalet altid præsterer optimalt
• Er proaktiv, god til at planlægge, prioritere og følge op på opgaver
• Forstår at skabe struktur og faste butik processer
• Går forrest og skaber kundeoplevelser i særklasse
• Kan skabe positiv vækst på top- og bundlinje
• Har høj arbejdsmoral, er loyal og fleksibel
• Har stort kendskab til Visual Merchandising og salgstræning
• Forstår vigtigheden af at drive butikken som var det din egen
Det er vigtigt, at du hurtigt finder din plads som leder og fokuserer på ledelse og udvikling af personalet. Dit
personlige salg spiller naturligvis en central rolle, og samtidigt er du proaktiv i forhold til træning af
medarbejderne i butikken.
DAY Birger et Mikkelsen
Du tilbydes et spændende og udfordrende job, hvor du omgives af dygtige kollegaer. Der er tæt samarbejde og
sparring med personalet i vores øvrige butikker samt med Retail Area Manager og HQ, og du får stor indflydelse
på din hverdag i butikken. Samtidig er der mulighed for både personlig og faglig udvikling. Der er tale om en
udfordrende fuldtidsstilling, hvor vi tilbyder gode ansættelsesforhold og personalegoder.
Kontakt og ansøgning:
Ansøgning og CV med billede bedes du sende til christina.lorentzen@day.dk inden d. 7/7-17.
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Retail Area Manager Christina
Lorentzen på tlf. 60624558.
Ved ansættelse skal der kunne fremvises en straffeattest.

