
EN DEL AV

Trademax söker Butikschef till Trademax i Halmstad 
Trademax, som är en del av Bygghemma Group, är ett dynamiskt och snabbväxande företag som sedan starten 2008 har etablerat 
sig som Nordens största möbelbutik på nätet. Trademax har idag 9 fysiska butiker från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Bolagets 
kultur kännetecknas av resultatfokus och stark entreprenörsanda och vi växer såväl organiskt som genom en aktiv förvärvsstrategi. 
För vår fortsatta tillväxt söker vi nu en Butikschef till vår kommande butiksetablering i Halmstad.

Arbetsuppgifter i rollen
Som butikschef på Trademax erbjuds du en utvecklande tjänst i en framgångsrik organisation, i en informell miljö med duktiga och 
engagerade medarbetare som drivs av att göra skillnad. 

Dina främsta arbetsuppgifter kommer förutom ett totalansvar över den dagliga driften av butiken vara att:

 Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna arbeta med fokus på försäljning och kundupplevelser. 
 Säkerställa och genomföra centrala kampanjer och implementera nya rutiner. 
 Effektivisera påverkbara kostnader och nyckeltal. 
 Sköta personalansvaret för butikens samtliga medarbetare.
  Vara en av butikens absolut främsta försäljare. 

Dina kvalifikationer 
För att lyckas i rollen som butikschef tror vi att:

 Du är tävlingsinriktad och motiveras av goda försäljningsresultat där du ständigt kämpar för att förbättras och har tydliga 
karriärambitioner.

 Du besitter ett coachande ledarskap och är en stark förebild som genom engagemang och ett naturligt ansvarstagande ställer 
tydliga krav på prestation och personligt ansvar. Du har förmågan att alltid ta fram det bästa ur dina medarbetare genom 
coachning på nära håll.

 Du har ett starkt kundfokus och brinner för att göra varje kund mer än bara nöjd. 
 Du är strukturerad samt en god administratör som står för ordning och reda.
 Du har tidigare erfarenhet av personal- och budgetansvar. 
 Du har tidigare goda dokumenterade försäljningsresultat.
 Du har erfarenhet av att arbeta mot givna mål för att ständigt effektivisera och optimera lönsamhet. 
 Du är van vid att arbeta affärsmannamässigt.

Dina personliga egenskaper
Trademax har under de senaste åren genomgått en kraftig expansion och är inne i en förändringsprocess varvid det är viktigt att du 
som person trivs i en föränderlig miljö där tempot är högt, vilket ställer krav på flexibilitet, problemlösning och servicekänsla. För 
tjänsten kommer personlig lämplighet att ha stor betydelse därför är det viktigt att du är självgående och stresstålig i din natur. Du 
har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och är van vid att hantera flera projekt parallellt. Du har lätt för att snabbt skaffa 
dig en överblick och förmågan att kunna fokusera på rätt saker.

För att lyckas i tjänsten tror vi även att du som person är du noggrann, ansvarsfull, initiativrik och nyfiket proaktiv. Du är duktig på 
att kommunicera, har god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta med andra. Du drivs av att hjälpa dina kollegor och lösa 
problem och stimuleras av att hitta lösningar. 

Vi erbjuder
En möjlighet att bygga upp en butik från scratch och vara med och rekrytera och forma ett eget butiksteam och därigenom lägga 
grunden för Trademaxbutik nummer 10. Vi erbjuder ett självständigt, spännande och utvecklande arbete hos Nordens snabbast 
växande och största e-handelsaktör inom heminredning. Vi erbjuder dig en nyckelroll där du förväntas bidra till företagets fortsatta 
tillväxt och utveckling. För rätt person finns det mycket goda möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning, tjänsten innefattar helgarbete. 

Ansökan
Är du Butikschefen Trademax söker? Då vill vi ha din ansökan redan idag. Vi tillämpar ett löpande urval, därför är det viktigt att du 
skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen. Mejla CV samt personligt brev 
till retail@trademax.se
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Trademax är ett varumärke inom Bygghemma Group som sedan starten 2008 har etablerat sig som en av de starkaste och mest 
framgångsrika e-handelsaktörerna i Norden. Bygghemma Group startade år 2006 och har idag ca 500 anställda och omsätter drygt 
3 miljarder. Sedan 2016 har Bygghemma Group expanderat till en nordisk koncern med 56 fysiska butiker och 29 webbutiker, b la: 
bygghemma.se, bygghjemme.no, byghjemme.dk, taloon.com, netrauta.fi, talotarvike.com, frishop.dk, byggshop.se, badshop.se, 
golvshop.se, stonefactory.se, trademax.se, trademax.no, trademax.dk, trademax.fi, chilli.se, chilli.no, furniturebox.se, 
furniturebox.no, furniturebox.dk, furniturebox.fi, kodin1.com, linoleumkompaniet.se, hemochbastu.se, myhomemøbler.dk, 
lindstromsbad.se och polarpumpen.se.


