Ben jij de assistent shopmanager voor onze winkel in Groningen?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige en gedreven assistent shopmanager voor
onze winkel in Groningen. Samen met de shopmanager zijn jullie verantwoordelijk voor het
draaien van de winkel aan de Grote Markt. Heb jij enige ervaring als assistent shopmanager
of heb je de ambitie om deze stap te maken, dan horen we graag van je!
Werken bij Livera betekent ook werken bij een bodyfashionspeciaalzaak, met ruim 100
winkels, die als belangrijkste waarden expertise, service en passie heeft. Livera behoort tot
de top in Nederland op het gebied van bodyfashion en biedt een wisselende collectie in
lingerie-, nacht en badmode. Naast haar eigen merk heeft Livera bekende A-merken in het
assortiment. In juni 2014 is Livera overgenomen door Groupe Chantelle, waarbij Livera een
nieuwe weg is ingeslagen. Dit vertaalt zich in onze commerciële ambities.
Als assistent shopmanager ondersteun je de shopmanager bij het neerzetten en coördineren
van de shopprocessen, zorgen jullie dat de KPI’s gehaald worden en een maximale omzet
gehaald wordt. Daarnaast ondersteun je met het maken van de planning, organisatie in de
winkel en begeleiden van de collega’s op de vloer. Heb je ervaring in de mode en/of lingerie
en een passie om in dit vak te werken? Ben je beschikbaar voor 32- 38 uur per week? Dan
nodigen wij je uit om je cv met een motivatie op te sturen.
Taken en verantwoordelijkheden
Je taken en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:
-

Opstellen van werkroosters en digitale planning
Het analyseren en aansturen op KPI’s
Begeleiden en coachen van collega’s
Je bent de Livera Ambassadeur
Het zorgdragen voor een correcte administratie
Je staat in de winkel en kent de producten van a tot z
Zorgt voor een representatieve productpresentatie in de winkel
Meedenken in het uitzetten van lokale marketing
Ondersteunen bij alle werkzaamheden binnen de winkel
Vervangen van de shopmanager bij afwezigheid

Belangrijke competenties
- Plannen en organiseren
- Delegeren
- Commercieel inzicht
- Sturen en beslissen
- Overtuigingskracht
- Analyseren
- Stressbestendig
- Goede communicatieve vaardigheden
- Klantgericht
JIJ….
- hebt een afgeronde MBO opleiding
- hebt ervaring als assistent shopmanager of de ambitie deze stap te zetten
- woont in de omgeving van Groningen
Ben jij degene die onze shopmanager komt ondersteunen? Stuur dan je sollicitatiebrief met
je motivatie en je CV naar anouk.keizer@groupechantelle.com.

