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Area Manager till Bunchery i Göteborg
GÖTEBORG, Bunchery by Blomrum
Är du en driven, ansvarstagande och serviceinriktad person med förmåga och erfarenhet av att
leda och motivera personal? Bra! Är du en proaktiv och energifylld försäljningsprofil? Härligt!
Har du därtill tidigare erfarenhet av att arbeta med blommor? Toppen!!
"Bunchery by Blomrum är ett enkelt, rakt koncept utan krusidull. Vi tar inga beställningar, vi
binder inga buketter. Vi säljer blommor i bunt – Bra blommor till bra pris! Dessutom gillar vi att
arbeta med odlare som har rätt miljötänk och schyssta villkor, både för blommor och
trädgårdsmästare."
Det här är vårt drömjobb och vi hoppas att det även kan bli ditt!
Nu letar vi efter en Area Manager för att ta det övergripande ansvaret för enheterna i
Göteborg; H&M Home Nordstan, Fredsgatan och Södra Larmgatan.

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2021-04-30
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev
Anställningsform:
Vikariat
Lön:

I rollen som Area Manager kommer du bland annat att arbeta med:
Drift
- Schemalagda pass i alla enheter
- Täcka upp i enheterna vid behov, tex. vid sjukdom
- Svara på frågor i daglig drift
- Uppdatera priser i kassasystem och ansvara för eventuella prisjusteringar
- Ansvara för att enheterna har förbrukningsmaterial
- Löpande lämna inköpsinfo
- Arbeta med miljömärkning
Budget
- Delaktig i försäljningsmål för varje enhet
- Genomgång samt uppföljning av försäljningsmål för samtliga enheter
Personal
- Vara delaktig i schemaläggning
- Vara delaktig i rekrytering av nya medarbetare
- Ansvara för din personals arbetade timmar
- Medarbetarsamtal
Kommunikation
- Se till att aktuell information kommuniceras via N´Gager
- Veckovis avstämning med personalen på plats i butiken
För att trivas i rollen tror vi att du har dessa framgångsfaktorer:
• En utpräglad servicekänsla och inte är rädd för att kavla upp ärmarna och hugga i när det
behövs
• Förmågan att motivera både dig själv och ditt team till försäljning
• Bygger dina relationer på tillit och förtroende som skapar värde för både medarbetare och
kunder.
• Ett stort inre driv och en klar målbild över vad du vill åstadkomma.
• Förmågan att motivera ditt team till att utveckla sig själva
• Du förgyller dina medarbetare och kunders vardag genom en hög kompetens inom ditt
yrkesområde, fantastisk service och en härlig energi.
• I rollen som Area Manager behöver du även vara uthållig och ha ett gott mått av
självledarskap, för att skapa väl fungerande rutiner som leder dig och din personal till framgång
• Du behärskar det svenska språket väl och kan även växla till god engelska vid behov
Detta är ett vikariat på heltid (100%) under 12 månader, till att börja med. För att snabbt
komma in i arbetet ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med blommor,
kanske som florist eller med snittblommor?
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan redan idag!
Ansökningarna hanteras löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista
ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan nu.

Tjänstens adress:
Askims Nämndemansväg 4
436 44 GÖTEBORG
Kontaktuppgifter:
Cecilia Vallin
cecilia.vallin@yobber.se
072-898 99 38
Arbetsgivare:
Bunchery by Blomrum
Smedjegatan 33
632 20 Eskilstuna
https://bunchery.se/

Varmt välkommen med din ansökan!

Annonsens URL
https://job.yobber.se/Ad/3340

