BRUGSENI NUUK SØGER
SALGSLEDER TIL TØRVAREAFDELINGEN
Går du med en leder i maven og ser du dig selv som en god sælger?

Hos Brugseni Nuuk søger vi en dygtig salgsleder til
vores tørvareafdeling. Vi har brug for en energisk
leder, der kan passe og bestyre tørvareområdet i butikken samt sikre flotte og veltrimmede hylder.
Tørvareafdelingen står for en stor del af den samlede
omsætning i butikken. Brugseni Nuuk omsætter for
over 300 mio. årligt og har et bredt udvalg af både
food og nonfood varer. Tørvareafdelingen har ca. 25
dedikerede medarbejdere, der er med til at sikre en
flot og slagsklar afdeling.

Opgaver
• Personaleledelse
• Salgsklar butik
• Planlægning og koordinering af opgaver
• Disponering
• Lagerstyring
Din profil
• Udlært i butik
• Mindst 2 års ledelseserfaring

Ansøgningsfrist
Senest 15. januar 2019, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.
Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Dit primære ansvarsområde bliver at koordinere
afdelingens opgaver og sikre den gode kundeservice –
hver dag. Derudover skal du i samarbejde med afdelingens anden salgsleder stå for selve personaleledelsen i afdelingen. Det bliver jeres ansvar at sikre et
godt og stemningsfyldt arbejdsmiljø. Du vil ligeledes
indgå i et tæt samarbejde med de andre afdelinger
i butikken, og du vil referere direkte til souschefen i
Brugseni Nuuk.
Kunne dette have interesse, vil vi se frem til at høre
fra dig.

•
•
•
•

God fysik, da man er på benene meget af dagen
Dygtig sælger
Går forrest, særligt i travle perioder
Ser muligheder frem for begrænsninger

Vi kan tilbyde
• Et spændende job og en aktiv hverdag
• Udvikling af ledelsesegenskaber
• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
• Løn efter kvalifikationer

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale.
Ved spørgsmål om stillingen
Uddeler Stefan Nelth, tlf. +299 34 98 01,
e-mail: nuuk@brugseni.gl
Souschef Kristian Pedersen, tlf. +299 34 98 03
Webside: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

