Üzletvezető/Store Manager
A Benetton Group több mint 50 éve a világ egyik legismertebb divatcége, amely 120
országban mintegy 5000 üzletből álló hálózattal van jelen a világ legfontosabb piacain; egy
felelős vállalatcsoport, amely a jövőre tervez és a jelenben él, szem előtt tartva a környezetet,
az emberi méltóságot és az átalakulóban lévő társadalmat.
Cégünk olyan identitással rendelkezik, amely a színekből, az autentikus divatból, az elérhető
áron kínált minőségből és a munka iránti szenvedélyből áll. A United Colors of Benetton női,
férfi és gyermek ruhakollekciói olyan, általánosan elismert stílust kínálnak, amely magában
foglalja a dizájnt, az ízlést, a szépségérzéket, és amely a márka olasz stílusát tükrözi.
Ha hiszel a „Színes Jövőben”, és izgatottan várod, hogy megtapasztald a Benetton által
képviselt értékeket, miközben egy erős és globálisan gyökerező vállalatnál dolgozol,
csatlakozz a családunkhoz és légy a csapat tagja!
Kifejezetten újonnan nyíló üzletünkbe keresünk üzletvezetőt (M3 Outler Polgár) aki a
területi vezetővel együttműködve felelősséget vállal az üzlet kereskedelmi céljainak
eléréséért az üzleti eljárásokkal összhangban, az üzlet zavartalan működésének
biztosításáért és a rábízott erőforrások kezeléséért a kiváló vásárlói élmény megteremtése
érdekében.
Feladataid:
• A személyzet (értékesítési asszisztensek és raktári dolgozók) kiválasztása a területi vezető
felügyelete alatt, valamint az egész bolti csapat irányítása, képzése és motiválása.
• Felelős a kijelölt üzlet értékesítési teljesítményéért.
• Az üzlet főbb feladatainak ( értékesítési célok, termékismeret, visual merchandising,)
kommunikálása a csapat tagjai felé
• Garantálja a kiváló „ Customer Service” szolgáltatást, amelynek nagykövete, valamint
személyes értékesítési tevékenységet is végez.
• Nyomon követi az értékesítési/KPI-eredményeket, együttműködve a területi vezetővel, és
koordinálja a korrekciós intézkedéseket. Naponta kommunikálja az eredményeket és a
célokat, motiválva és ösztönözve az üzlet csapatát.
•Az üzlet teljes személyzetének
eljárásokról/irányelvekről..
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• Gondoskodik arról, hogy az üzlet arculata megfeleljen a Visual Merchandising
irányelveinek.

• Megszervezi és koordinálja a leltározási tevékenységet, gondoskodik a megfelelő és
hatékony készletgazdálkodásról.
• Támogatja a központ terveit a megrendelések elkészítésében.
• Felelős az üzletben történő pénzmozgások nyomon követéséért.
• Folyamatosan figyelemmel kíséri a versenytársak tevékenységét, visszajelzést ad a területi
vezetőnek, és hasznos tippeket/információkat közöl az üzlet értékesítési teljesítményének
javítása érdekében.
• Felelős azért, hogy az üzlet valamennyi dolgozója megfelelően alkalmazza a
munkavédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályokat.
Kit keresünk?
• 4-5 év vagy annál több vezetői tapasztalat
• Eredményorientáltság
• Problémamegó készség és döntéshozatal
• Hatékony kommunikáció
• Üzleti tervezés és KPI-kezelés
• Kiemelkedő munkaszervezői képesség
• Csapat kiválasztása, képzése és irányítása
• Energetikus, megnyerő és pozitív hozzáállás!
A Benetton értékei mindig is mélyen gyökereztek és kapcsolódtak a munkavállalói
tapasztalatokhoz, felkarolva a sokszínűséget és a befogadást. Törődünk Veled, és minden
kezdeményezésünk középpontjába a munkavállalót helyezzük, mély figyelmet fordítva a
munka és a magánélet egyensúlyára, az egészségre, a családra és a megtakarításokra,
számos éves és többéves, világszerte kapcsolódó projekttel.
....Gyere és csatlakozz színes családunkhoz!
Fényképes önéletrajzodat a következő e-mail címre várjuk: zoltan.szabo@benetton.com

