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Butikschef til molo i Magasin, Lyngby
Har du lyst til at sælge et af Skandinaviens stærkeste og mest unikke børnetøjsmærker i et internationalt miljø? 
Vi søger en dedikeret og serviceminded butikschef, som vil gøre en ekstra indsats for, at kunderne tager molo 
med hjem – ikke bare i form af tøj – men også i hjertet. Hverdagen er fyldt med udfordringer, og du vil skulle 
sørge for, at butikken visuelt viser sig fra sin bedste side. 

Som butikschef er du ansvarlig for butikkens drift med alt, hvad det indebærer fra indflydelse i indkøb til visual 
merchandising, salgstræning og personaleledelse/-udvikling til optimering af salget via eksempelvis kunde-
kampagner og events. Herudover vil du løbende have kontakt med vores retail manager for at optimere den 
fremtidige udvikling af molo’s retailafdeling. 

Det er en selvstændig stilling med stor variation og mange udfordringer. Vi forventer, at du har en baggrund 
indenfor detail og kan vise gode resultater fra lignende stillinger i tøjbranchen, helst som butikschef. 

Om dig
Du brænder for at sælge samt skabe gode kunderelationer – også i børnehøjde! Du har et naturligt servicegen, 
er engageret, motiveret og ansvarsbevidst og har erfaring fra tøjbranchen. Du er smilende og aktiv, har et godt 
humør og kan lide at arbejde i et hektisk miljø. Du er en teamplayer og sætter en ære i at nå teamets
 målsætninger.

Vi tilbyder molo er en nytænkende og dynamisk virksomhed, hvor vi tilbyder en ligefrem og stærk virksom-
hedskultur præget af humor, begejstring, åbenhed og professionalisme. 

Kan du se dig selv i dette spændende job, så send hurtigst muligt din ansøgning, CV og gerne billede mærket 
’Butikschef’ Magasin, Lyngby’ til Kathrine Nordstjerne kno@molo.com. 
For yderligere information er du velkommen at kontakte undertegnede, tlf. 29741626.

molo er børnemode med charmefaktor og glimt i tøjet! 
Tøjet taler til barnets fantasi, da molo bruger stærke farver, sjove prints, spændende 
former og iøjnefaldende sammensætninger. Stilen er urban med et design, der er 
tilstrækkeligt anderledes til at vække opsigt, men der gås ikke på kompromis med 
hverken funktionalitet eller kvalitet. Tøjet holder til et aktivt børneliv med masser af 
vask og opfylder barnets behov for funktionelle detaljer.


