Butikschef til emmerys i København
Er du butikschefen, der er passioneret for at yde en høj service og skabe positive resultater?
Vi søger en passioneret butikschef til vores butikker i Indre København, som ønsker at gøre en forskel i en virksomhed med
høj kvalitet og 100 % økologisk brød, kager og kaffe.

Sådan kan du gøre en forskel.


Som leder er dit fokus at løfte salget og skabe resultater hele vejen rundt.



Din personlighed smitter dine gæster og medarbejdere med godt humør.



At gå forrest både som leder og kollega falder dig naturligt.



Du har overblikket og prioriterer om, når der er behov



Du ønsker at motivere og udvikle dine medarbejdere

Sådan arbejder du.


Du er stolt af din butik – og af emmerys!



Du trives med at være 90% af tiden på gulvet og servicere dine gæster



Gæsterne foretrækker din butik, fordi her er en god stemning.



Hylderne er velopfyldte med friske og lækre varer af højeste kvalitet.



Gæsten oplever engagerede medarbejdere i godt humør og interessante salgsfremmende tiltag i flotte omgivelser.



Medarbejderne trives, fordi du planlægger, så de arbejder effektivt, og du motiverer, så de trives og udvikles.



Det er dig, der lægger vagtplaner, og du indgår selv i en skiftende vagtplan med morgenvagter, lukkevagter og
vagter hver anden weekend.



Du samarbejder med de andre butikschefer i distriktet.

Arbejdsopgaver.
Som butikschef i emmerys har du det overordnet ansvar for butikken. Du står for daglig planlægning og drift af butikken
herunder personaleledelse, vagtplaner, varebestilling, servicering af gæsterne, tilberedning af fødevarer, pengehåndtering,
svindkontrol, rengøring samt egenkontrol. BC har ansvaret for at nå de af distriktschefens anviste mål for butikken.

Ansøgning og CV
Det er dig, vi leder efter, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, gerne fra restaurationsbranchen. Og mon ikke du elsker
et ekstra godt brød!
Vi tilbyder dig gode ansættelsesvilkår, personalerabat og løn efter kvalifikationer. I emmerys oplever du muligheden for
udvikling, højt serviceniveau og at skabe resultater.
For ansøgning og cv benyt dette link: job@emmerys.dk Mærk ansøgningen: Butikschef.

Emmerys er en økologisk bager med café miljø. Vores 2 centrale bagerier leverer hver dag økologisk brød og kager til vores 28 butikker.
Vi vægter de rene råvarer og sublimt håndværk i alle produkter. Læs mere her: www.emmerys.dk

