BRUGSENI NUUK SØGER
SALGSLEDER TIL BAGERSALG
Hos Brugseni Nuuk søger vi en dygtig salgsleder til
vores bagerafdeling. Du vil få ansvaret for ledelse
og drift af bagerafdelingen i tæt samarbejde med
bageriet. Du vil få ansvaret for ca. 10 friske medarbejdere, som står klar til at servicere vores kunder.
Det bliver din opgave at planlægge og udføre forskellige opgaver som f.eks. arbejdsplaner, personaleledelse, administration, vareopfyldning, rengøring og
kundebetjening ved kassen. Du vil altså få en alsidig
hverdag som en del af et topmotiveret team, der
skal sikre god service hver dag. Som salgsleder vil
du referere til vores bagermester.

Kalaallit Nunaanni Brugseni er 100 % grønlandsk
ejet virksomhed og er i fuld udvikling. I 2016 åbnede
vi den seneste butik i Qinngorput, Nuuk. I år åbner vi
2 butikker i Nuuk og Ilulissat.
Vi har ca. 500 ansatte fordelt i 7 byer på kysten.
Brugseni Nuuk omsætter for over 300 mio. årligt og
har et bredt udvalg af både food og nonfood varer.
Bagerafdelingen består af produktion og salg og der
er i alt ca. 25 medarbejdere. Vi søger en morgenfrisk
salgsleder, som har fokus på service og kan arbejde
med flere bolde i luften.

Din profil
• Har mindst 2 års erfaring indenfor butiksfaget
• Helst med ledelseserfaring (dog ikke et krav)
• Serviceminded overfor både kunder og personale
• God til at planlægge og delegere
• Udviser høj hygiejnestandard
• Fleksibel med arbejdstider og opgaver
• Har gode samarbejdsevner og godt humør

Vi kan tilbyde
• Spændende arbejdsklima med gode kolleger
• Mulighed for personlig og faglig udvikling
igennem egne kurser
• God personalekøbsordning
• Ansættelse på månedsløn og løn
efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist
Senest 17. februar 2019, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ved spørgsmål om stillingen
Souschef Kristian Pedersen, tlf. +299 34 98 03,
mail 07650sc@brugseni.gl
eller
Bagermester Tonni Jensen, tlf. +299 34 98 31,
mail 07650B@brugseni.gl

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl
Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale.
Gennemsnitlig 40 timers arbejde om ugen.
Mødetid er kl. 5 eller 7:30, 5 dage om ugen.
Der medfølger ikke bolig til stillingen.

Webside: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

