BRUGSENI SØGER UDDELER TIL
NYOPFØRT BUTIK I ILULISSAT
Kalaallit Nunaanni Brugseni åbner en ny og moderne butik i
Ilulissat og har brug for en købmand, der i samarbejde med
ledelsen og lokalbestyrelsen kan skabe en god forretning.
Vi søger en erfaren og engageret uddeler, der har mod på at føre
et godt lokalt købmandsskab i Grønlands største turist by. Det er
vigtigt at du har lyst til at møde kunderne i øjenhøjde og kan yde
den gode service – også når tempoet er højt.

De overordnede opgaver omfatter
• Sørge for en salgsklar butik med høj standard – hver dag

Du vil stå i spidsen for et team af ca. 40 medarbejdere, som
under din ledelse skal sikre Brugseni Ilulissats fremtidige succes.
Det er derfor vigtigt at dine leder evner er helt i top. Som uddeler
hos os, skal du være med til at sikre et professionelt arbejdsmiljø, der ligger vægt på udviklingen af medarbejdernes faglige
kompetencer.

• Er en inspirerende og dynamisk leder, der via medarbejdernes
engagement og salgslyst kan skabe topresultater

• Sætte kunderne i fokus, så de føler sig velkomne
og kommer igen

• Vedholdende og følger aftalerne til dørs

• Fastholde et højt aktivitetsniveau

• Dygtig og arrangeret købmand

• Bevarer overblikket i en hektisk hverdag

• Ansvarlig for daglig drift og indfrielse af budget
• Sætte klare mål for butikken med fokus på godt
købmandsskab

Vi tilbyder

• Motivere og coache dine medarbejdere
i et åbent og godt miljø

• Et selvstændigt og udviklende lederjob
med masser af udfordringer

• Tæt samarbejde med lokalbestyrelsen

• Alle muligheder for at få succes med udvikling af
butikken samt drift og salg

• Tæt sparring med salgschefen

• Nyopført butik med store moderne lokaler

• Plads til personlig og faglig udvikling
Personlig profil
• Har erfaring i drift af et større supermarked eller varehus
• Kan dokumentere resultater i forhold til både drift og ledelse

• Løn efter kvalifikationer med mulighed for personalebolig og
bohaveflytning samt årlig feriefrirejse. Mulighed for betalt
til- og fratrædelsesrejse ved kontraktopnåelse.

• Har stor lyst til at sælge varer og kan skabe en dynamisk indkøbskulisse for vores mange loyale kunder

Ansøgningsfrist
15. februar 2019, gerne før. Der holdes løbende samtaler.
Ansøgning sendes til ungaaq.abelsen@knb.gl
Yderligere oplysninger
Ansættelse snarest eller efter aftale.
Den nye butik får flotte og moderne lokaler med et samlet
areal på 5800 m2. Den forventes at åbne den 1. maj 2019
og bliver en af vores største butikker til dato. Salgsarealet i
butikken bliver på 1600 m2.

Ved spørgsmål om stillingen
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