
 

   

 

 

 

Butikschef STORE    2019-12-09 

 
 

Älskar du försäljning och ledarskap? Drivs du av att leverera resultat? 

Chalmers Konferens & Restauranger bedriver konferens- och restaurangverksamhet på 

Chalmers Campus Johanneberg och Lindholmen.  

Bolaget innefattar totalt 23 enheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, 

restauranger, caféer, företagsreceptioner, cateringverksamhet och vi anordnar middagar och 

events för upp till 1000 gäster.  

Vi erbjuder en rolig och omväxlande arbetsplats i en spännande innovativ arbetsmiljö. Vi är 

medlemmar i Visita och följer självklart gällande kollektivavtal och lagar. Vi är måna om att vår 

personal skall trivas hos oss och för att bidra till detta erbjuder vi en rad förmåner till våra 

medarbetare, till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, företagshälsovård och flera 

möjligheter till kompetensutveckling.  

 

Arbetsplats: 

Butik STORE, Campus Johanneberg Sven Hultins gata 4. 

 

Arbetsbeskrivning 

Du får en ledande position som ansvarig för verksamheten med en tydlig målsättning att leda, 

driva och förbättra både inom verksamheten och vid nyetableringar. Du vägleder och 

motiverar dina medarbetare och skapar en utvecklade miljö för dem att arbeta i.  

Befattningen kräver ett starkt ledarskap och resultatfokus där kommersiella krav har primärt 

fokus parallellt med god förmåga att lyssna och anpassa service, utbud och leverans. 

Genom att analysera nyckeltal och arbeta aktivt med försäljning så följer du den gemensamt 

uppsatta budgeten.  Du har resultat och budgetansvar för enheten och har personalansvar för 

fem till tio personer.  

Butiken har öppet 7 dagar per vecka. 

 

Kvalifikationer  

Du har några års erfarenhet från detalj- och/eller servicehandel med ledande befattning och 

personalansvar och ett stort driv och är inte rädd att hugga i. 

Vi söker dig som är en given ledare i ett säljande team. Du är tydlig i din kommunikation och 

arbetar med coaching och feedback som verktyg. För dig är utveckling av ditt team den 

självklara vägen för att nå framgång. En stor social kompetens är nödvändig då du kommer att 

ha många kontakter både med enskilda och grupper, internt och externt.  

Du har lätt för att förstå administration, processer och flöden inom ekonomi och 

rapportering.   

Goda kunskaper i svenska och engelska i skrift och tal är ett krav. Du har goda kunskaper i 

Microsoft Office. Kunskap i Caspeco, Atronic och Visma business är meriterande.  Du är en 

driven, engagerad och kreativ person som brinner för försäljning och service samt älskar att 

möta nya människor. 

 



 

   

 

 

 

Ansökan  

Vi tar endast emot ansökningar via mail rekrytering@chalmerskonferens.se senast den 22:e 

december. Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan 

ansökningstiden har gått ut så vänta inte med din ansökan.  

Skriv "Butikschef STORE" i ämnesraden.  

 

Anställningsform  

Heltid, förtroendearbetstid, tjänsteman  

 

Lön och tillträde  

Enligt överenskommelse. 

 

Kontaktpersoner 

För frågor om tjänsten, kontakta Marcus Danielsson, 031-7723921 

marcus.danielsson@chalmerskonferens.se 

Besök gärna vår hemsida www.chalmerskonferens.se  för mer information om oss. 

 

Välkommen med din ansökan! 
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