
De primære opgaver er
• Salgsklar afdeling
• Disponering samt vare- & lagerstyring
• Aktuelle sæsonvarer
• Salgsplanlægning
• Personaleledelse
• Kundeservice / betjening 

Din profil
• Uddannet i butik eller har mindst 3 års erfaring
• Mindst 1 år ledelseserfaring
• Erfaring med disponering af varer
• God fysik
• Konkurrencemenneske 
• Glad for udfordringer

• Stabil og ansvarsfuld
• God til at planlægge og delegere
• Har gode samarbejdsevner og godt humør
• Serviceminded overfor både kunder og personale 

Vi kan tilbyde
• En spændende virksomhed i udvikling
• God arbejdsklima med gode kolleger
• Mulighed for personlig og faglig udvikling igen-

nem interne kurser
• God personaleindkøbsordning
• Løn efter kvalifikationer

BRUGSENI SISIMIUT SØGER 
SALGSLEDER TIL NONFOOD

Ansøgningsfrist
Senest 14. oktober 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale
Gennemsnitlig 40 timers arbejde om ugen med skiften-
de arbejdstider. Butikkens åbningstider er kl. 7 – 21 i alle 
ugens dage.

Ved spørgsmål om stillingen 
Kontakt uddeler Arnannguaq Lyberth, 
tlf. +299 86 17 01 
mail arnannguaq.lyberth@brugseni.gl
Webside: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Du få ansvaret for ledelse og drift af nonfood afdelin-
gen, og du vil referere til uddeleren. Du vil få ansvaret 
for 4 medarbejdere. Du skal planlægge og udføre for-
skellige opgaver som f.eks. disponering, arbejdsplaner, 
personaleledelse, vareopfyldning, kundebetjening, 
opfølgning af omsætning og budget. Således vil du 
få en alsidig hverdag, hvor 2 dage ikke er ens.
Afdelingen består af tekstil, elektronik, legetøj og 
isenkram herunder møbler og hårde hvidevarer.

Kalaallit Nunaanni Brugseni er en 100 % grønlandsk 
ejet virksomhed og er i fuld udvikling. I 2016 åbnede 
vi den seneste butik i Qinngorput, Nuuk. I 2019 åbner 
vi en butik i Ilulissat.
Vi har ca. 450 ansatte fordelt i 7 byer på kysten.
Brugseni Sisimiut er et moderne varehus i 2 plan, 
med food i stueetagen og nonfood på første salen. 
Butikken er løbende vedligeholdt og har cirka 60 
medarbejdere fordelt på butikken og 2 filialbutikker i 
byen.

Vi søger en stabil salgsleder, som har fokus på service og kan arbejde med flere 
bolde i luften.


