BRUGSENI SISIMIUT
SØGER SOUSCHEF
Er dine ledelseskompetencer i orden og brænder du
for det gode købmandskab?
Brugseni Sisimiut søger en souschef, der i sam
arbejde med uddeleren kan drive en god og effektiv
forretning. Stillingen som souschef byder på en
masse gode muligheder for kompetenceudvikling
inden for personaleledelse, kundekontakt og budgethåndtering. Du vil blive en del af et dygtigt team
på ca. 60 ansatte, som alle er med til at gøre vores
butik i Sisimiut til en succes. Din hverdag vil dels
bestå i at sikre en dynamisk og salgsklar butik samt
at fungere som uddelerens højre hånd, i alt fra
det administrative til det praktiske. Du vil samtidig
få medansvar i at få indfriet butikkens budget og
driftsmål.
Opgaver
•
Sørge for en dynamisk og salgsklar butik med høj
standard – hver dag
•
Sætte kunderne i fokus, så de føler sig
velkomne og kommer igen
•
Medansvarlig for daglig drift og indfrielse af budget
•
Opnå mål for butikken med fokus på
godt købmandskab
•
Motivere og coache dine medarbejdere i et åbent og
humørfyldt miljø
•
Være uddelerens højre hånd
Vi forventer, at du
•
Er butiksuddannet
•
Har mindst 3 års ledelseserfaring
•
Kan skabe en dynamisk indkøbskulisse for vores
mange loyale kunder

Ansøgningsfrist
16. december 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.
Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl
Yderligere oplysninger
Ansættelse pr. 1. februar 2019.

Som souschef hos os er det vigtigt, at du har medarbejderne såvel som kunderne i fokus. Hos Kalaallit
Nunaanni Brugseni går vi op i vores medarbejderes
faglige udvikling. Det vil sige, at du som souschef
skal være med til at sikre et humørfuldt og professionelt arbejdsmiljø, der ligger vægt på personalets
faglige kompetencer og giver dem muligheder for
personlig udvikling. Du vil få rig mulighed for at
guide og coache medarbejderne i hverdagen, så de
kan yde deres bedste.
Kunne dette have interesse, så ser vi frem til at høre
fra dig.

•
•
•
•

Fokuserer på medarbejdernes engagement og udvikling
Er vedholdende og følger alle aftaler til dørs
Kan bevarer overblikket i en hektisk hverdag
Er en dygtig og engageret købmand

Vi tilbyder
•
Et selvstændigt og udviklende lederjob med masser
af udfordringer
•
Store muligheder for at få succes med udvikling af
butikken på drift og salg samt personaleledelse
•
Løn efter kvalifikationer med mulighed for personalebolig og bohaveflytning samt årlig feriefrirejse
•
Mulighed for til- og fratrædelsesrejse ved kontraktopnåelse
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