Er du en av de som vil være med å utvikle vår nye Zavanna
butikk?

ZAVANNA
Ski Storsenter og Mosseporten søker nytt team til nye
Zavanna butikker, åpner våren 2019!
Er du vår nye butikksjef eller medarbeider som vil være med å utvikle vår butikk på Ski Storsenter?
Nå leter vi etter deg som elsker å jobbe med salg og gjennom god ledelse skaper gode personlige
kundeopplevelser. Er du i tillegg et fyrverkeri av en selger, er dette jobben for deg!

VI TILBYR:
-

En spennende og selvstendig rolle som gir muligheten til å bidra positivt i utviklingen av
Zavanna.
Et nettverk av dyktige kollegaer i et sammensveiset team hvor hjelp og støtte aldri er
langt unna.
Et uformelt arbeidsmiljø med frihet under ansvar.
Gode utviklingsmuligheter.
Anledning til å være kreativ og medvirkende i markedsaktiviteter for å skape en
innbydende og selgende butikk
lønn etter avtale og gode personalrabatter

ARBEIDSOPPGAVER:
Som butikksjef vil du ha hovedansvaret for:
-

Relasjonsbygging, salg og veiledning mot kunden.
Ansvarlig for butikkens økonomiske resultat, drift og utvikling.
Bemanningsplanlegging, lede og utvikle salgs teamet.
Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter.
Vareeksponering

ARBEIDSOPPGAVER:
Som butikkmedarbeider eller ekstrahjelp vil du ha ansvar for:
-

Yte til enhver tid den beste kundeservice i bransjen.
Varehåndtering og oppfølging av salgs aktiviteter.
Bidra til gode salgstall og oppnåelse av budsjett.
Bidra til et godt arbeidsmiljø.

-

Er initiativrik, engasjert og pliktoppfyllende lagspiller med sterk interesse for salg.
Er resultatbevisst, handlekraftig og som liker utfordringer.
Har erfaring fra butikkdrift eller bachelor i retail management, men personlighet og
interesser er viktigere enn erfaring.
Har gode norskkunnskaper
Evner å se løsninger, er fleksibel, har stor arbeidskapasitet og forstår viktigheten av å
overholde avtaler og deadlines.

DU:

-

Zavanna er en etablert butikkjede innen tekstil, vårt felt er dameklær. Zavanna konseptet inspirerer sine
kunder med feminine og moteriktige plagg til konkurransedyktige priser. Det legges stor vekt på bredde i
basic sortimentet, kombinert med sesongens nyheter i matchende kombinasjoner. Vi består i dag av ca 80
butikker fordelt i hele Norge.

Søknad med Cv sendes til; zavannasokere.region2@gmail.com
Søknadfrist: Snarest!

I forbindelse med din søknad til denne stillingen ønsker vi at du gjennomfører en enkel servicetest.
Søker du deg til Ski Storsenter åpne linken https://goo.gl/j8kPhq og følg instruksjonene.
Søker du deg til Mosseporten åpne linken https://goo.gl/HuxfZi og følg instruksjonene.

