VI SØKER EN ENGASJERT BUTIKKSJEF TIL COOP MARKED I
FRESVIK
Fresvik er en bygd i Vik kommune i Vestland fylke, som ligger på sørsida av Sognefjorden. Fresvik er et fantastisk skue hvor fjellene stuper ned i
Sognefjorden. Marked er Coops nærbutikkjede bestående av små enheter der alle medarbeiderne utfører de fleste arbeidsoppgaver i hele butikken.
Marked Fresvik har en omsetning på ca. 6,9 mill., og har 6 ansatte.
Til å lede vårt Marked i Fresvik, søker vi nå en inspirerende og engasjert butikksjef som kan videreføre det gode ryktet butikken har i bygda.
Som butikksjef i Coop Marked står du for den daglige driften av butikken. Med deg som leder har du ansvar for at du og dine ansatte innfrir de
målsetninger Coop Nordvest SA har på kort og lang sikt. Du må evne å bygge et godt arbeidsmiljø der positive holdninger, motivasjon og
humør er på topp.
Våre leder skal jobbe målrettet og konstruktivt med fokus på kostnader, personalledelse og lojalitet til konsept og sortiment.
Vi ser gjerne at du har erfaring fra butikk, ledelse eller økonomisk bakgrunn, men dette er ikke noe krav.
Det viktigste er at du har forståelse for god ledelse og hva som må til for å oppnå en effektiv og lønnsom drift av butikken.
VI kan tilby:
Driftsoppfølgning fra driftssjef og annet støttepersonell, der du blir en del av 50 Markeds-butikkermed jevnlig møtekontakt.
80-100% fast stilling
Lokal lønnsavtale med bonusordning
Innskuddsbasert pensjonsordning med egensparing
Gode forsikringsordninger og rabattavtaler
Vi vil kontakte aktuelle søkere fortløpende og det er mulighet for rask ansettelse. For spørsmål om stillingen kontakt Anders Skjervheim i JKS Norge
på telefon 99 38 45 42.
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Jobbinformasjon

Arbeidssted:
Fresvik
Opprettet:
10.05.21
Utløper:
21.06.21
Bransje:
20
Type jobb:
permanent
Stillingskategori:
Retail

Kontaktinformasjon
Kontaktperson

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

