Butikschef søges til konceptbutik
i Silkeborg
Vi søger en butikschef, der har lyst til at indgå i
et team af engagerede medarbejdere.
Som butikschef i Femilet er du ansvarlig for at
styre butikken i henhold til Femilets koncept og
har derfor en afgørende indflydelse på butikkens drift og resultater. Du skal styrke butikkens
profilering og er ansvarlig for at implementere
Femilets værdier.
Som butikschef har du det fulde ansvar for:
• Omsætningen
• Rapportering (KPI)
• Personale, herunder at udvikle og træne dine
medarbejdere til at yde en professionel service over for Femilets kunder.
• Butikkens visuelle fremtræden i overensstemmelse med givne retningslinier
Det er et krav, at du har erfaring fra en lignende
stilling, og herudover forventer vi:
• at du er en entusiastisk, motiverende, empatisk og initiativrig leder, som formår at fastholde og udvikle dine medarbejdere gennem
synlig ledelse

• at du brænder for at skabe resultater
• at du er dygtig på dit felt og motiveres af at
tage ansvar
• at du er struktureret og har styr på vagtplaner,
MUS-samtaler og nøgletal
• at du er et foregangseksempel i enhver arbejdsproces inden for butikken
Du refererer til distriktschefen i dit område, som
også vil være din sparringspartner i dagligdagen.
Vi forventer, at du er ambitiøs og målrettet, og
tilbyder et interessant og udfordrende job i en
spændende organisation.
Tiltrædelse: ca. 1. oktober 2019, men vi venter
gerne på den rette person.
Kan du identificere dig med ovenstående, så
send en skriftlig ansøgning, vedlagt CV og foto,
hurtigst muligt og gerne inden d. 8. september,
til distriktschef Nicoline Larsen, e-mail: nicoline.
larsen@groupechantelle.com
Har du spørgsmål til stillingen, kan Nicoline
kontaktes på tlf.: 2243 9989

Femilet A/S er en del af den internationale lingerikoncern Groupe Chantelle i Paris og varetager – udover udvikling, salg og
markedsføring af mærket Femilet – også salget af mærkerne Chantelle og Passionata i Skandinavien. Femilets produkter sælges i
Femilets konceptbutikker i Danmark, via danske stormagasiner og kæder samt via specialhandelen i Skandinavien og Europa.

