
 

 

 

Souschef til Autobixen på Frederiksberg søges  

Trives du af salg, og er du vild med at få ansvar i en spændende og dynamisk butik? Har du 
benzin i årene og brænder for at få indflydelse i en butik med tilfredse kunder? Så har vi det helt 
rette job til dig!  

Autobixen på Frederiksberg, søger nu en ildsjæl, der vil være med til at udvikle salget i Autobixen’s 
butik på Frederiksberg og på autobixen.dk. 
 
Jobbet  

Som den nye Souschef vil du blive ejerens højre hånd og chef i butikken, når han ikke er tilstede. 
Du vil blive inddraget i alt lige fra salg og service, markedsføring og sociale medier, samt 
lagerstyrring, status og regnskab – kort sagt alt hvad der i dag skal til, at drive en god forretning. 

Du vil få ansvaret for: 

 At drive butikken i dagligdagen – uanset om ejeren er der! 
 At gå forrest når det kommer til salg og rådgivning af butikkens kunder 
 At sikre at butikkens øvrige ansatte har specifikke arbejdsområder 
 At de daglige opgaver som oprydning, opfyldning, kundeordre, kundemails og respons fra 

hjemmesiden bliver sat i system og vil følge en fast plan 
 At sikre at der er et overblik over lageret, samt at de rette produkter bestilles hjem 

Kort sagt - så vil du skulle arbejde med alle dele i at lede en butik. 

 

Lidt om dig 

Du er udlært inde for salg af autotilbehør enten i en butik eller på et reservedelslager. Du brænder 
for salg og kundeservice og har en klar holdning til, hvordan en butik skal køre. Du er systematisk 
og kan udarbejde en plan for de forskellige opgaver i en dagligdag. Du har en god erfaring med de 
fleste facetter af det, at drive en butik. Du er muligvis souschef i en butik i dag, hvilket dog ikke er 
et krav. Uanset din baggrund, så skal du have en personlighed og en erfaring der gør, at butikkens 
øvrige ansatte naturligt lytter til dig.  

 

Lyder det som noget for dig? 

Rekrutteringen håndteres af Rekrutteringsspecialisterne på vegne af Autobixen. Du er derfor 
velkommen til at kontakte Troels Tang fra Rekrutteringsspecialisterne (Tlf: 60581100), hvis du har 
spørgsmål vedr. stillingen. Alternativt kan du også kontakte Ejeren af Autobixen David Appelyard 
(Tlf: 26242222). 

Er du interesseret i at søge stillingen, så send os et par ord om dig selv sammen med dit CV. Send 
det pr. mail til job@rekrutteringsspecialisterne.dk – der er deadline den 30. maj 2016. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Autobixen’s mål er at være Danmarks billigste inden for bilstereo og biltilbehør, samtidig med at være den 
bedste og mest erfarne forhandler på dette område. Som kunde kan du handle trygt hos Autobixen, som 
altid er behjælpelige med vejledning - så er du som kunde sikker på, at få det rigtige til dit behov. 
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