
Opgaver
• Ledelse af salgsledere og personale
• Salgsklar butik
• Planlægning og koordinering af opgaver
• Disponering 
• Lagerstyring
• Kundeservice

Din profil
• Udlært i butik eller mindst 5 års erfaring

• Mindst 3 års ledelseserfaring

• 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
• Gode ansættelsesvilkår med mulighed for per-

sonalebolig, møbleret eller bohaveflytning
• Mulighed for til- og fratrædelsesrejse ved kon-

traktopnåelse
• Løn efter kvalifikationer

BRUGSENI NUUK SØGER FOODCHEF

Ansøgningsfrist
Senest 10. februar 2019, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Om Nuuk
Nuuk er Grønlands hovedstad med ca.18.000 indbyggere. 
Byen tilbyder mange forskellige aktiviteter for alle aldre. 
Der er et aktivt bymiljø med gode indkøbsmuligheder, 
caféer, biograf og svømmehal. Som resten af Grønland er 
Nuuk omkranset af en smuk natur, med rig mulighed for 
jagt, fiskeri og sejlads. 

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

Er du en person med masser af ledererfaring, og 
brænder du for en hverdag med ansvar?
Brugseni Nuuk søger en foodchef, der skal stå med 
det overordnede ansvar for 3 afdelinger i butikken.

Som foodchef vil du stå med det primære persona-
leansvar for vores kolonial- og køl og frost afdeling. 
Hver afdeling har 1 salgsleder som vil rapportere til 
dig. Alle 3 afdelinger har ca. 40 medarbejdere i alt. Det 
bliver din opgave at koordinere arbejdsfordelingen og 
sikre en stabil og god stemning i afdelingerne. Brug-
seni Nuuk omsætter for over 300 mio. årligt og har et 
bredt udvalg af både food og nonfood varer.

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

hoved koldt i en travl hverdag, og som kan have man-
ge bolde i luften på én gang. Det forventes samtidigt 
også, at du og dit team er yderst serviceminded og 
hjælper kunderne med at få den gode indkøbsople-
velse.

Du vil blive en del af butikkens lederteam, og skal 
dermed være med til at sikre vores medarbejdere et 
arbejdsmiljø baseret på fælleskab, mod, stolthed og 
ansvarlighed. Som virksomhed går vi op i at skabe et 
miljø for vores medarbejdere, der fokusere på kompe-
tenceudvikling samt tillid mellem medarbejdere og 
leder.  

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


