Forpagter til ikonisk Ishus i Sønderborg
Promenaden – Is med udsigt
Fantastisk mulighed for at få foden under eget
Premier Is har stor succes med at levere gode is oplevelser og søger forpagter til ikonisk
velbeliggende Is Hus på havnekajen i Sønderborg 100 meter fra Sønderborg Slot. Der er en stærk
kundestrøm som øges af bl.a. Tyske turbåde der afleverer glade kunder foran butikken ugentligt og
hvor Tour de France kommer forbi i år. Her bliver du en del af et veldrevet koncept med et super
kompetent bagland, der alle elsker is og en god forretning.
Du bliver ambassadør for Premier Is og ser det som en stor fordel at samarbejde om Events og
salgs fremmende aktiviteter. Du har lysten og evnen til at drive en sæson forretning, som er åben
marts til oktober med mulighed for forlængelse
Du ved hvordan man skaber en god stemning blandt medarbejdere, så kunderne oplever en
behagelig atmosfære og en professionel betjening – så de kommer igen og igen for den gode is
oplevelse! samt et mindre fastfood sortiment og drikkelse.
Vi vil gerne i dialog med dig som udvikle forretningen, ved at anvende din viden om butiksdrift.
Fødevarer el. fastfood indsigt er en fordel. Dig som selvstændigt kan lede forretningen og dagligt leve
op til Premier Is standarder for en hygiejnisk og appetitlig kundeservice.
Resultatkrav og forudsætninger:
• Øge omsætning og videreudvikle konceptet
• Sund økonomi med mulighed for kassekredit
• Ambassadør for Premier Is med aktivering af Premier Is events, markedsføringsmaterialer og
produkt programmer
Din profil og kvalifikationer:
• Du har relevant butikkdrifts erfaring og er selv i front
• Kan lede, rekruttere og træne medarbejdere i en god Is oplevelse.
• Overblik og serviceminded
• Kendskab til dagligvare og hygiejne med positiv ”Smiley” ordning. Fødevarer
convenience og foodservice indsigt er en klar fordel, men ingen betingelse
Nøglefærdig butik klar til åbning:
• Butikken fremstår indbydende åbningsklar med inventar i lækre omgivelser.
Send din ansøgning og CV allerede i dag – vi starter samtaler og udvælgelse nu!
Har du spørgsmål til butikken så er du velkommen til at kontakte FoodCareer.dk Christian Saabye
Simonsen på tlf. 51306866. Alle henvendelser behandles med diskretion. Forpagtnings aftale indgås
hurtigst muligt. Send gerne din motiverede ansøgning med CV til Css@FoodCareer.dk

