
BERTONI er i midt i en transformationsproces, 
og vi vil være endnu bedre til at drive og udvikle 
fysiske butikker i en digital æra. Vi vil være bedre 
rustet til en bæredygtig fremtid og ikke mindst 
fornyer vi også vores produkter og vores brand. 
Vi søger lige nu en Assistant Store Manager til vores 
butik på Frederiksberg. 

Den kommende Assistant Store Manager skal 
være en del af BERTONIs forvandling og udvikling.

Vi har store ambitioner og fart over feltet, og vi vil 
meget gerne have en på holdet, som forstår den 
tid, vi går i møde, og som kan være med til at gøre 
butikkerne, dens oplevelse og relevans knivskarp. Er 
du klar på den opgave, det ansvar og den rejse, så 
vil vi meget gerne høre fra dig. 

Som Assistant Store Manager vil du bl.a. have 
følgende opgaver:

Du vil være stedfortrædende butikschef og 
levere nærværende, skarp og stabil kundeser- 
vice. Vi forventer, at du er relationsopbyggende 
og kan gøre kunder til faste kunder. Du forstår, 
hvordan en flot og velfungerende butik tager 
sig ud, og du kan lave og afvikle butiksevents og 
lokale initiativer, som plejer og udvikler kunde-
gruppen. Almindelige butiksopgaver såsom va-
reopfyldning, vareregistrering osv. er naturligvis 
også en del af rollen.

Dine kvalifikationer og profil:

• Du har relevant erfaring som sælger og måske 
Assistant Store Manager
• Du brænder for at opnå resultater
– også udover det forventede

BERTONI søger Assistant Store 
Manager til vores butik på 
Frederiksberg

• Du er foregangsmand indenfor salgsteknik, 
service og videndeler rundhåndet til dit team 
• Du er kontaktskabende, god til at vedligeholde 
relationer og har et godt netværk
• Du har et godt overblik, forretningsforståelse 
og er en ansvarlig person
• Du vil være en stærk ambassadør for BERTONI 
både i og udenfor butikken

Vi kan tilbyde:

• En virksomhed i forvandling med fuld fart 
over feltet
• En arbejdsplads med et højt engagement 
og stolthed over vores produkter
• En virksomhed der hver eneste dag har for 
øje at yde det bedste for vores kunder
• En professionel arbejdsplads med højt til 
loftet
• Et bagland der står til din rådighed, når du 
har brug for at sparre
• Et job og butikker som du har stor mulighed 
for at præge

Ansøg i dag:

Send din ansøgning til jobs@bertoni.com. og
mrk. ”Assistant Store Manager”

Har du har spørgsmål, er du velkommen til at 
rette henvendelse til Retail Manager, Mathias 
Klein, på mkl@bertoni.com eller tlf.: 61 61 91 44.

Tiltrædelse: 

Snarest muligt. 
Ansøgninger behandles løbende.


