
My Home Møbler søger en ny butikschef til vores butik i Svendborg. Som butikschef får du det fulde ansvar for driften af butikken i samråd med 
vores distriktschef. I samarbejde med personalet i butikken bliver du ansvarlig for at maksimere salgspotentialet i dit område.

Hvem er vi?
Vi er et møbelfirma i detailbranchen med en klart defineret og ambitiøs vækststrategi og med 32 butikker fordelt over hele landet, hvor 
hovedkontoret og centrallageret er placeret i Fårup ved Randers. For flere informationer: www.myhomemøbler.dk

Din profil
• Du har en stærk drivkraft og er i besiddelse af et naturligt vindergen og brænder for salg.
• Du har sandsynligvis erfaring og kendskab til møbelbranchen.
• Du er vant til at arbejde med coaching/ledelse.
• Du har gode kommunikationsevner, og du trives i en åben og humoristisk omgangstone
• Du er engageret, troværdig og besidder et stort personligt drive
• Du har sans for detaljer, orden, systemer og kvalitet
• Du har stor personlig gennemslagskraft og drives af at have salgssucces
• Du er ikke bange for at se tingene i et nyt perspektiv og er parat til forandringer
• Du har god indlevelsesevne og en tillidsskabende natur 

Vi tilbyder
• En spændende og udfordrende stilling i et aktivt miljø.
• Et selvstændigt job med korte beslutningsveje.
• En arbejdsplads i konstant udvikling og med ambitioner om at være ”forrest”�
• Løn efter kvalifikationer.

Ønsket tiltrædelse senest den 1. december 2018.

Har ovenstående stilling din interesse og har du lyst til et job med masser af ansvar og fantastiske kollegaer, så send en ansøgning, bilag og CV 
på mail. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Adi Husaj på mobil +45 30 48 29 51

Ansøgningsfrist: Ansøgninger vil blive behandlet løbende - senest ansøgningsfrist er d. 30. november 2018.

Butikschef til My Home Møbler i Svendborg
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