Butiksutvecklare

Med ett nytt varumärke som faktiskt beskriver vad vi uppnår, nytt modernt kassasystem och
nytt koncept så är det nu dags för dig att komma in på vår planhalva och hjälpa våra butiker
till nästa nivå. Du drivs av att utveckla både människor och verksamheter. Särskilt i ett
sammanhang som genererar värdefullt bistånd till utsatta människor.
Vi söker nu dig som vet vad det innebär att vara butikschef i en secondhand-butik och vad
församlingarna får ut av sitt engagemang. Därför kan du ge det bästa stödet till våra butiker
och samarbetsförsamlingar. Vi tror att du kommer med erfarenhet från jobb som Butikschef/
Biträdande Butikschef, Regionschef eller Butiksutvecklare inom Secondhandbranchen.
Eftersom vi vill utveckla våra butiker i nära samarbete med lokala församlingar så är det
viktigt att du inte bara delar vår kristna värdegrund utan att du delar den tro vi har inom
Evangeliska frikyrkan, är frälst och har en aktiv församlingstillhörighet.
Vi beﬁnner oss nu i ett väldigt spännande skede där vi omproﬁlerar våra butiker. Flera av
butikerna ska byggas om eller ﬂytta till nya lokaler. Vi vill dessutom expandera och starta ﬂer
butiker. Så du kommer att få vara med om händelserika år framöver.
Du kommer arbeta med att ge fortlöpande stöd till våra Butikschefer. Aktivt verka för
Ge för livet Second hands vision, policy och mål. Tillsammans med Verksamhetschefen
utveckla konceptet för butikerna samt att hjälpa butikerna dra nytta av det.
Vem du är och vad du har för erfarenheter kommer väga tyngre än din bostadsort. Våra
nuvarande butiker ligger mellan Mariannelund och Stockholm. Verksamhetschefen utgår från
Jönköping. Vår huvudman, Evangeliska Frikyrkan har sitt Sverigekontor i Örebro. Så du bör bo
inom det området. Vi räknar med att du tillträder tjänsten direkt efter sommarsemestern.
Mer info på www.geförlivet.nu eller kontakta vår Verksamhetschef Mats Hillerström på
mats.hillerstrom@geforlivet.nu eller på 010-220 32 00.
Ansökan skickar du in senast 31 mars till secondhand@geforlivet.nu.

