Mini Rodini söker Butikschef till NK (vikariat)
OM OSS
Mini Rodini är ett barnklädesmärke som i dagsläget har fem egna butiker i Sverige, ett
flertal shop-in-shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare globalt. Vi styrs av
ett starkt miljöengagemang och vill erbjuda kunden det bästa som finns på marknaden
utan att kompromissa med varken hållbarhet, kvalité, design eller arbetsförhållanden i
produktionsländerna.
Vi är inne i ett expansivt och spännande skede och söker nu en vikarierande Butikschef
till vår butik på NK.

OM TJÄNSTEN
Som butikschef har du det yttersta ansvaret för att tillsammans med ditt team
säkerställa en hög servicenivå och att ständigt driva försäljningen för att optimera
resultatet. Du jobbar i den dagliga driften, leder och coachar dina medarbetare att bli
absolut bäst inom försäljning och service och till att nå uppsatta mål. Du älskar att vara i
butik och sälja, har hög servicekänsla och kamratanda och är en sann förebild för ditt
team. Du ansvarar för butikens resultat, trivsel och engagemang hos medarbetarna.
Personalansvaret innefattar även rekrytering, schemaläggning, personalmöten,
utvecklings- och lönesamtal. Du rapporterar till Retail Manager och är en del av
Butikschefs teamet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års relevant erfarenhet som chef/ledare inom detaljhandeln.
• Haft personalansvar och är en erkänt uppskattad och trygg ledare
• Är en kundfokuserad toppsäljare
• Behärskar engelska och svenska språket väl i både tal och skrift.
• Har goda kunskaper i Office paketet.

PROFIL
•
•
•
•
•

Du är en försäljningsinriktad lagspelare med positiv inställning
Du är en ansvarsfull, inspirerande ledare och har förmåga att skapa ett engagerat
och säljande team
Du är strukturerad, kan sätta tydliga mål och är noga med uppföljningen
Du är flexibel och trivs i en stark tillväxtmiljö
Du har ett intresse för barnkonfektion, miljö och hållbarhetsfrågor och är en sann
kulturbärare av Mini Rodinis kärnvärden.

KULTUR
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vill leva våra
värderingar – att vara kompromisslös med det vi tillsammans tror på och minimera vår
produkts påverkan på människa och planet. Att vara modig och aldrig följa trender. Vi
ser stora möjligheter att påverka industrin till att ta mer socialt ansvar. Du ska ha
passion vilja utveckla oss, produkten och branschen. Att vara ansvarstagande är
avgörande för att du ska lyckas hos oss.
Vill du vara med i ett snabbväxande företag med goda utvecklingsmöjligheter så
vänta inte med din ansökan.

ÖVRIGT:
Anställningsstart: Omgående
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Vikariatet löper t o m 15 januari 2018 med goda chanser till fortsatt anställning i
bolaget
Sista ansökningsdag: 26 juni

KONTAKT OCH ANSÖKAN
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare. Skicka
din ansökan till career@minirodini.se och märk ansökan med ”Butikschef NK”
För mer information om Mini Rodini, besök www.minirodini.se

