
Games Aarhus er en del af virksomheden Triatex, 
der har kontor i København. Herfra drives Games 
Aarhus, Games Kbh, søsterbutikkerne Karrusel-
la Kbh og Karrusella Aarhus - og webshopsne 
Gamesweb.dk & Karrusella.dk

Games og Karrusella deler faciliteter i Aarhus og 
København. Dette giver unikke muligheder for 
samarbejde og flere kollegaer i dagligdagen.

Triatex er en familieejet virksomhed med stærke 
værdier og et stort fokus på medmenneskelighed 
og plads til mangfoldighed, der kan mærkes fra 
man træder ind af døren.

B U T I K S C H E F
t i l  b u t i k k e n  G a m e s  A a r h u s
Vi søger en erfaren, energisk og selvstændig butikschef, som kan være 
med til at fastholde og styrke Games’ fortsatte udvikling. 

Interesse og forståelse for de mange positive aspekter ved de analoge og 
sociale rammer, vores verden består af, er et must. Det er dog ikke et krav, 
at du ved alt om Games’ sortiment på forhånd. 

Vigtigst af alt er det, at du formår at drive, udvikle og få butikken til at  
spire, samt at sørge for at skabe en god arbejdskultur.

ARBE JDSOPGAVER  

     Ansvar for den daglige drift samt udvikling af butikken 
     Rekruttering, oplæring, udvikling og motivering af dine medarbejdere 
     Ansvar for butikkens fremtoning, udstillinger samt at sike en god 
     oplevelse for dem, der besøger butikken
     Salg og kundeforespørgsler
     Bestilling af varer samt koordinering med Games København
     At indgå i ledergruppen, som består af i alt 4 butikschefer

V I  F O R V E N T E R ,  AT  D U 

     Arbejder selvstændigt og er god til at eksekvere på dine opgaver
     Inspirerer, leder og motiverer dine medarbejdere 
     Arbejder struktureret og effektivt samt har et stærkt overblik over 
     mange forskellige opgaver.
     Er ambitiøs og ansvarsbevidst
     Har forståelse for de sociale værdier, Games sortiment bygger på 
     Har fokus på kvalitet og detaljer samt sans for æstetik
     Er udadvendt og energisk 
     Er dygtig, passioneret og engageret - og altid sætter kunden først 
     Er smilende, positiv og imødekommende 

Vi tilbyder en travl og varieret hverdag i en spændende og velkørende 
butik, hvor initiativ, ansvar og nærvær er nøgleordene. 

Et spændende job med daglige udfordringer, søde og fagligt dygtige 
kollegaer. Stillingen er på 30 - 37 timer om ugen, alt efter dit ønske, med 
løn efter kvalifikationer. 

Synes du, at ovenstående lyder spændende, så send din ansøgning på 
jobaarhus@gamesweb.dk, mrk. “Butikschef”. 

Spørgsmål ang. stillingen kan rettes til ejer Thor Bentel på +45 2534 8998.

Samtaler afholdes løbende.


