Butiksbestyrer til innovativ Isbutik i Thisted
Til Danmarks største ismejeri
Til vores Isbutik søger Premier Is en udadvendt og serviceminded butiksbestyrer, der har lyst til at sælge Danmarks
bedste is, i den flotteste og mest innovative Isbutik.
Virksomheden tilbyder dig:
Mulighed for at få ledelsesansvaret for vores Isbutik, hvor du kan være med til at udvikle ideer og drive butikken og lede
medarbejdere. Du får et stærkt brand i ryggen, samt indflydelse på en af Danmarks ledende fødevareproducenter. Du vil
opleve en forandringsvillig organisation, som har et højt ambitionsniveau, med gode muligheder for både personlig og
faglig udvikling.
Du vil få reference til vores Materiel- og servicekoordinator.
Dit ansvar om opgaver:
Som butiksbestyrer er din primære opgave at skabe store is-oplevelser for kunderne når de besøger butikken. Du skal
give en professionel service og vejledning og sørge for, at butikken altid fremstår imødekommende, præsentabel og
viser vores produkter.
Arbejdstider: Der vil forekomme både dag- aften- og weekendarbejde.
Udover at servicere og betjene kunderne får du også følgende opgaver:
Dine primære opgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Være en synlig ”ismutter/Isfatter” og vise vejen og gå forrest
Indkøb af varer og opfyldning i butikken
Klargøring af butikken hver morgen
Sørge for rengøring af butikken
Planlægning af ressourcer og prioritering af arbejdsopgaver
Oplæring og ledelse af medarbejdere
Økonomisk rapportering til Produktudvikler

Din profil og kvalifikationer:
•
•
•
•

Butikserfaring fra lignende stilling, gerne indenfor fødevarer
Du er smilende og har et godt humør der smitter af på dine medmennesker og især på børn.
Du har kendskab til egenkontrol og hygiejne
Du er nytænkende og ambitiøs og kan komme med nye ideer

•
•
•

Stærkt drive og er resultatorienteret
Arbejder proaktivt og kan planlægge egen arbejdsdag
Du taler og skriver dansk

Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til HR@premier-is.dk
mrk. ”Butiksbestyrer”. Ansøgningerne behandles løbende.

Om Premier Is – Mejerigaarden
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark.
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der lærte
at lave iscreme i Danmark.
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum.
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret på stolte
håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”,
”Gammeldags flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.
Vi gør opmærksom på, at Premier Is i nogle tilfælde vil anvende sociale medier i forhold til udvælgelse af kandidater

