
 

Vi søger en Salgsassistent- leder til ABC Lavpris Rødding. 
Vi tilbyder: 

- Velordnede forhold i en kæde med klare holdninger og et succesfyldt koncept 
- En sjov og afvekslende hverdag, hvor du får ansvar og kan præge hverdagen med dit drive og gode humør 
- En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder. 
- En arbejdsplads, der stiller krav – både til dig og til vores sortiment 
- Gode arbejdstider med weekendordning og fleksibilitet 
- God og grundig oplæring i opstartsperioden 
- Løn efter kvalifikationer 
- Medarbejderrabat ved handel i ABC Lavpris 
- Gode personale fordele. 

Hos os har vi en fri og uformel omgangstone, Vi arbejder som et stort team og hjælper hinanden i mål, så vi alle 
når vores opgaver. Vi vægter højt at der er balance mellem fritid og arbejde. Vi går op i arbejdsmiljø og vi 
accepterer ikke mobning eller mistrivsel. Hos os skal det være rart at komme på arbejde. 

Dine arbejdsopgaver : 

- Den daglige drift af en afdeling, i tæt samarbejde med souschefen 
- Medansvar for butikken er frisk, indbydende og inspirerende når vi byder kunderne velkommen 
- Medansvar for salg og interesse i butikkens daglige salgstal. 
- Bestilling af varer, vareopfyldning og ekspedition af kunder ved behov 
- Medansvar for sortiments- og øvrige kædeaftaler bliver overholdt 
- Oplæring af medarbejdere, så alle kæmper for det samme 
- Stor interesse for at give kunderne byens bedste service 
- Du er købmand og vil gerne sælge varer 
- Du skal kunne rådgive og betjene vores kunder  
- Ansvarlig for hele butikken når man har Arbejdsweekend og lukkevagt 
- Du refererer direkte til souschefen  

Din profil: 

- Du har erfaring fra detailbranchen 
- Du har leder erfaring. 
- Du brænder for at gøre en forskel, hver dag 
- Du kan holde hovedet koldt i pressede situationer 
- Du tager ansvar for din afdeling og bidrager til butikkens daglige drift. 
- Du kan tage ansvar for hele butikken og medarbejdere, når du er lukkeansvarlig 

 

Har du lyst til at blive en del af teamet i en allerede succesrig dagligvarebutik, er dette job sikkert noget for dig. 
Kom gerne forbi butikken med din ansøgning og dit CV, eller send en mail med ansøgning og CV senest d. 27/5-22  
til : 

Butiksbestyrer : 

Povl Enemark 

ABC Lavpris Rødding, Østergade 33, 6630 Rødding 

Tlf: 74841954    Mail : bestyrerrodding@abc-lavpris.dk 
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