BRUGSENI ILULISSAT SØGER
SALGSLEDER TIL NONFOOD
Kunne du tænke dig, at være del af ledergruppen i en helt nybygget butik? Vi søger en stabil salgsleder til
vores flotte nye butik i Ilulissat.
Som salgsleder for nonfood i Brugseni Ilulissat, vil
du stå med det primære ansvar for, en salgsklar
afdeling hver dag. Nonfood afdelingen vil bestå af
tekstil, sund & smuk, isenkram og elektronik. Du vil
få lederansvar for ca. 4-5 medarbejdere og det bliver
din opgave at motivere teamet til at yde deres bedste. Det er vigtigt, at du er glad og udadvendt og har
erfaringer med at betjene kunder, da meget af din
hverdag vil forgå i butikken.

hoved koldt i en travl hverdag og som kan have mange bolde i luften på én gang.

Du vil få en alsidig hverdag med mange forskellige
udfordringer, som kræver en god evne til at planlægge og uddelegere opgaver. Vi søger en der kan holde

Kunne dette have interesse, så vil vi se frem til at
høre fra dig.

Opgaver
• Personaleledelse
• Udarbejdelse og godkendelse af arbejdsplaner
• Ansvar for salgsklar afdeling herunder sæsonskifte
• Disponering
• Kundebetjening
• Være en aktiv del af butikkens ledergruppe

•
•
•

Som virksomhed er vi stolte over at kunne åbne en
ny og flot butik i Ilulissat. Med vores nye butik, er vi
nu repræsenteret i 8 byer i Grønland. Vi har nu ca.
500 ansatte fordelt i alle vores butikker og vi ser frem
til et år med mange nye muligheder og spændende
udfordringer.

God til at samarbejde
God til planlægning og uddelegering
Følger opgaverne til dørs

Din profil
• Butiksuddannet eller mindst 3 års erfaring
• Mindst 1 års ledererfaring
• Serviceminded og selvstændig

Vi kan tilbyde
• Gode ansættelsesvilkår, herunder løn efter kvalifikationer og mulighed for personalebolig og til& fratrædelsesrejse samt bohaveflytning
• Et spændende og udviklende job i en nybygget
butik, hvor varekvalitet og kundeservice sættes i
højsædet
• Mulighed for udvikling og karrierer indenfor butiksbranchen

Ansøgningsfrist
Senest 20. januar 2019, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ved spørgsmål om stillingen
Jes Nyborg, tlf. +299 48 34 22, mail jes.nyborg@knb.gl
(tilbage fra ferie 6. januar)

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Om Ilulissat
Ilulissat er Grønlands største turistby med ca. 4.500
indbyggere. Byen er kendt for sin fantastiske natur og
smukke isfjelde. Der er mange forskellige aktiviteter for
alle aldre. Der er et aktivt bymiljø med gode indkøbsmuligheder, restauranter og caféer. Som resten af Grønland
har Ilulissat rig mulighed for jagt, fiskeri og sejlads.

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: 1. april 2019 eller efter aftale.
Butikken forventes at åbne 1. maj 2019.
Hjemmeside: www.brugseni.gl

