MSCH COPENHAGEN ZOEKT
SHOPMANAGER, AMSTERDAM
KALVERSTRAAT
Voor onze MSCH Copenhagen winkel in de Kalverstraat
te Amsterdam zijn wij op zoek naar een Shopmanager.
Als Shopmanager bij MSCH Copenhagen krijg je de
kans om te werken voor een mooi Deens dames merk.
Dit gebeurd in een omgeving waar vernieuwing en ideeën
alle kansen krijgen. Je vertegenwoordigt het imago en de
waarden van het merk en hebt de volledige verantwoordelijkheid van alle winkelactiviteiten en het team. Wij zijn
op zoek naar een Shopmanager die de resultaten van de
winkel naar ongekende hoogtes kan tillen, innovatief en
creatief is en de MSCH missie kan ondersteunen.

ONZE IDEALE KANDIDAAT
•H
 eeft een passie voor ons merk en wil onze waarden
uitdragen
• Ervaring in niet alleen het leiden maar ook het
ontplooien van het team
• Werkt heel klantgericht en zorgt voor uitstekende
klantenservice
• Heeft ervaring in het nastreven en verbeteren van KPI’s
en verkoopdoelstellingen en het beheren van de kosten
in een retail omgeving

ESSENTIËLE ASPECTEN VAN DE FUNCTIE

• Kan een team motiveren en aansporen om KPI’s te
overtreffen

• Behalen van KPI doelstellingen, acties en winstkansen
implementeren om de verkoop te maximaliseren

• Heeft ervaring in het beheren van winkelactiviteiten,
voorraden en administratieve taken

• Bijhouden van presentaties van de KPI’s en het team en
hier verslag uitbrengen aan de Area Manager

SOLLICITEER OP DEZE FUNCTIE

• Dagelijkse en wekelijke verkoopdoelstellingen vastleggen voor het winkel team om de prestaties van de
winkel te verbeterenl
• De kosten en winkel activiteiten beheren, zoals
voorraadbeheer, administratie en werkschema’s
• Ervoor zorgen dat de winkel er perfect uitziet

MSCH Copenhagen is een bedrijf die constant aan het
groeien is. Als jij degene bent die met ons mee wilt
gro- eien en deze functie bij je past, stel je dan vandaag
nog kandidaat!
Stuur je cv en motivatie brief naar Area Manager Dian
Wiharnadi – dw@mosscopenhagen.com.

• Het aannemen en opleiden van het personeel die ook
passie hebben voor alles wat met mode te maken heeft
• Ervoor zorgen dat ze winkel er perfect uitziet.
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