DIREKTØR TIL LILLE BUTIKSKÆDE MED STORE ONLINE AMBITIONER SØGES!
Har du stor passion for smykker og ure, er du drevet af engagement og lyst til at gøre en forskel, og
er du ligeledes drevet af salg, markedsføring, udvikling, lederskab og resultater, ja så har vi den
perfekte karrieremulighed for dig.
Vi søger en resultatorienteret og motiveret administrerende direktør til butikskæde med flere års
erfaring inden for retail og gerne smykkebranchen.
Vi forventer, at du har indsigt i salg/websalg, markedsføring, økonomi, omnichannel og
kundeservice samt altid stræber efter at gøre dit bedste og bidrage til en suveræn kundeoplevelse
hver eneste gang.
Dine vigtigste opgaver er:
•
•
•
•
•
•
•

at kunden er i fokus
at sikre at driften kører optimalt
at alle medarbejdere er motiverede
at sammensætte og indkøbe et varelager
at have ansvar for omsætningen og den daglige ledelse
at have ansvar for butikkens visuelle udtryk
at skabe synergi mellem butikkerne i Odense, Aalborg og de tre webshops

Vi tilbyder:
•
•
•
•

løn efter kvalifikationer og mulighed for resultatbonus og medejerskab for den rette person
en hverdag fyldt med afvekslende arbejdsopgaver
muligheden for selv at skabe din egen hverdag
butikker med et meget blandet sortiment og muligheden for selv at skabe ”den røde tråd”

Dine kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledelseserfaring og gerne branchekendskab
Erfaring med IT, Online – herunder markedsføring og drift af web-shops
Erfaring med budgetter, KPI’er og ambitiøse salgsmål
Vindertype med evnen til at gå forrest
Stor interesse for smykker
Gode kommunikationsevner
Erfaring med planlægning og afholdelse af diverse event
Du ved, at det ekstraordinære resultat kræver både engagement og tid ud over normal
arbejdstid
Fleksibel, selvstændig og initiativrig

Det vil være en fordel, men ikke et must, at du har kendskab til Navision. Ligeledes er det en fordel,
at du er vant til at begå dig i mindre virksomheder, og at du kan fungere som en proaktiv
medspiller. Har du ligeledes forståelse for, og erfaring med, sammensætning af hold på tværs af
organisationen, vil det ligeledes være en klar fordel.

Har du lyst til en afvekslende og udfordrende stilling, så send din ansøgning til JBS
Vinderrekruttering som varetager rekrutteringsprocessen.
Din motiverede ansøgning og CV sendes til: jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Direktør” i
emnefeltet senest den 01.07.2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Sørensen hos JBS
Vinderrekruttering på + 45 23 70 11 11.
Vi gør venligst opmærksom på, at alle henvendelser behandles fortroligt, at vi afholder løbende
samtaler, og at stillingen ønskes besat snarest muligt.

