
Frederiksholms Kanal 4 / 1220 København K / Tlf: (+45) 3332 4457

STORE MANAGER

GANNI A/S søger pr. 1. november 2017 en ambitiøs og erfaren Store Manager til at varetage driften af en GANNI’s københavnske 
butikker.
 
GANNI er et dansk tøjmærke i vækst, og vi har høje forventninger til vores ansatte. Både om at vi sammen skaber vores
succes’er og samtidig er der højt til loftet. Du kan derfor, som vores nye Store Manager, selv være med til at forme stillingen ud fra 
dine erfaringer og kompetencer. Butikserfaring og ledelse af personale er et krav. 

Dine arbejdsområder er:
• Daglig drift og salg samt løbende planlægning og udførelse af status
• Kundeservice og rådgivning 
• Ledelse, oplæring, motivering og udvikling af personale
• Daglig/ugentlig/månedlig analyse og rapportering af nøgletal
• Udarbejdelse af vagtplaner
• Deltagelse i interne salgsmøder og events
• Udførelse af Visuel Merchandising i butikken

Dine kvalifikationer er: 
• Som Store Manager er du GANNI’s ansigt i mødet med kunden, hvorfor du selvfølgelig er skarp på at kunne afkode og fortolke 

GANNI’s DNA og efterleve dette i dit look
• Du er en dygtig, ambitiøs og resultatorienteret sælger
• Du har viljen til at arbejde hårdt og målrettet kombineret med evnen til at bevare overblik og arbejde struktureret
• Du har et solidt kendskab til modebranchen, har personlighed og forstår vigtigheden af at være frontløber
• Du er fleksibel omkring arbejdstider, og derfor er indstillet på at arbejde skiftende i butikkens åbningstid og min. hver anden 

weekend

Vi forventer:
• At du trives bedst med en dynamisk arbejdsdag med mangeartede opgaver 
• At du kan bevare overblik i travle perioder
• At du har erfaring fra en lignende stilling i branchen, eller en stilling med tilsvarende type af ansvar og opgaver
• At du har kendskab til Word og Excel og kan arbejde struktureret i begge systemer
• At du er ukompliceret, engageret og en hjælpsom kollega, som forstår at agere i et team

Hos GANNI vil du opleve:
• At være en del at et team som, i en travl og hektisk dagligdag, arbejder seriøst i en uformel tone.
• At alle opgaver udføres i en atmosfære af frihed under ansvar.
• At du kan udvikle dig fagligt og karrieremæssigt i takt med det ansvar du påtager dig.
• En dynamisk organisation i løbende udvikling, som du vil have mulighed for at påvirke og udvikle.

Tiltrædelse: Snarest muligt. Ansøgningerne vil blive vurderet løbende.

Ansøgning: Sendes til job.storemanager@ganni.dk 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV med foto.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Int. Retail & Franchise Operations Manager Marie Kjerbye på telefon 
22 14 39 89. 

OM GANNI

GANNI er et dansk modebrand, grundlagt i 2000, med hovedkontor beliggende i København. GANNI har fire årlige ready-to-wear kollek-

tioner, samt sko og accessories. GANNI råder over 19 butikker i Danmark, Norge og Sverige, og sælges i 400 butikker i mere end 20 lande.


