BRUGSENI PAAMIUT SØGER
SOUSCHEF
Hos Brugseni Paamiut søger vi en dygtig og målrettet
person med gode lederegenskaber til stillingen som
souschef.
Du bliver en del af lederteamet i butikken og får mulighed
for at prøve kræfter med forskellige ledelsesopgaver. Jobbet som souschef er en blanding mellem daglige praktiske opgaver i butikken, ledelse og kundeservice.
Sammen med dine kolleger i butikken sikrer du, at kunderne altid møder en flot butik, som bugner af friske
varer samt glade og serviceorienterede medarbejdere.
Du motiveres af en afvekslende hverdag med praktiske
opgaver og et højt tempo. Du er god til at smøge ærmerne
op og få tingene gjort.

Din profil
•
•
•
•

Du er butiksuddannet eller har mindst 3 års erfaring
Du har mindst 1 års ledererfaring
Du er god til at planlægge og uddelegere opgaver
Du kan arbejde selvstændigt og samtidig god til samarbejde

Brugseni Paamiut er en mellemstor butik med ca. 20
medarbejdere. Det bliver din fornemste opgave i samarbejde med uddeleren at hjælpe dine dem til at yde
deres bedste, så i, i fælleskab kan løfte butikkens image.
Kalaallit Nunaanni Brugseni er en 100 % grønlandsk ejet
virksomhed i fuld udvikling. Vi er en virksomhed, der går
op i vores medarbejderes faglige udvikling. Som leder hos
os er du med til at sikret et professionelt arbejdsmiljø, der
ligger vægt på faglige kompetencer og giver mulighed for
udvikling.

• Evt. hjælp til at skaffe en bolig (ikke personalebolig),
hvis du søger fra en anden by
Opgaver
• Uddelerens højre hånd og stedfortræder
• Medansvar for præsentation af hele butikken
• Personaleledelse
• Disponering af opgaver, varer m.m.

Vi kan tilbyde
• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
• Gode ansættelsesvilkår med mulighed for til- og fratrædelsesrejse ved kontraktopnåelse
• Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist
Senest 31. december 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.
Ansøgning sendes til HR
ungaaq.abelsen@knb.gl
Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale.

Ved spørgsmål om stillingen kontakt
Uddeler Anna Jette Poulsen
Tlf. +299 68 10 20
Mail: paamiut@brugseni.gl
Webside: www.brugseni.gl
Facebook: @Brugseni

