Retail konsulent(er)
- nyoprettede stillinger øst og vest Danmark VIRKSOMHEDEN
LOOP Fitness er Danmarks største franchisebaserede kæde af fitnesscentre med ca. 75
centre over hele landet. LOOP centrene drives på franchisebasis og er bygget op omkring
et unikt koncept, som sikrer franchisetager en lang række kædefordele.
LOOP Fitness adskiller sig fra de traditionelle træningscentre ved at tilbyde et
cirkeltrænings-koncept, som på kun 24 minutter træner hele kroppen effektivt igennem.
LOOP Fitness henvender sig derfor til dem, som har fokus på, at træning skal være enkelt
og effektivt og kunne passe ind i en travl hverdag.
Vi søger 2 servicemindede Retail konsulenter, som skal være med til at udvikle og
supportere de nuværende og kommende LOOP centre i Danmark.
STILLINGEN
Som Retail Konsulent og med reference til kædechefen bliver du det daglige bindeled
mellem LOOP centrene og kædekontoret i Aalborg. Din hverdag vil primært bestå i at
være ”i marken” og besøge LOOP centrene.
Vi arbejder i en hektisk hverdag med masser af deadlines og har brug for dig til at hjælpe
med at styre, optimere og koordinere udviklingen i LOOP kædens centre, således at disse
drives så rentabelt og professionelt som muligt.
Her skal du arbejde med alt fra implementering af marketing events til løbende sparring og
coaching af centrene, der alt sammen har til formål at forbedre vores centres resultater.
Du er i kontakt med de daglige ledere i centrene og via fysiske besøg er du med til at sikre
en høj standard, implementering af kampagner, tiltag, guidelines etc.
Dine arbejdsopgaver indebærer ligeledes rapportering af nøgletal, kvalitet etc., identificere
forbedringsmuligheder i centrenes performance, herunder sikre vidensdeling, koordinering
af regionsmøder i mellem centrene – både for daglige ledere og/eller franchisepartnere.
Koordinering af uddannelsesaktiviteter, herunder sikre at alle ansatte deltager i LOOP´s
uddannelsesprogram. Varetage en assisterende rolle i forhold til vores nye centeråbninger

i Danmark.
Du vil arbejde tæt sammen med resten af LOOP teamet, der er placeret på kædekontoret i
Aalborg, og du skal derfor også forvente at skulle være på LOOPs kædekontor 2-4 dage
om måneden.
Ønsker du at arbejde i område Sjælland og Fyn (ØST) så bor du ideelt set på Sjælland og
ønsker du at arbejde i område Jylland (VEST) så bor du ideelt set tæt på motorvejen
mellem Aalborg og Kolding.
KANDIDATEN
Da jobbet primært vil være ”i marken”, er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og er i
stand til at fuldføre opgaver ud fra få retningslinjer. Det er naturligt for dig at levere kvalitet
i dit arbejde – også under tidspres.
Du har passion for kunder og brænder for at levere kvalitetsløsninger. Du får tingene til at
ske og sætter en ære i dit arbejde samt fokuserer på at opnå gode resultater og opbygge
vedvarende relationer. Du bidrager til et miljø, hvor man støtter og respekterer hinanden
med henblik på at opfylde de fælles mål.
Det vil være en fordel men ikke et krav, at du har erfaring fra en lignende stilling i f.eks.
detailbranchen og har kendskab til fitnessbranchen eller blot kædedrift fra en anden
branche.
Personlige kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Udadvendt og imødekommende personlighed
Du har et godt overblik og kan håndtere mange opgaver på en gang
Du arbejder struktureret og overholder deadlines
God forretningsforståelse og gerne indblik i økonomi/nøgletal
Koordineringsstærk, fleksibel og kvalitetsbevidst
Flydende dansk i skrift og tale

Indledende samtaler kan afholdes via Skype og afsluttende samtaler afholdes i Aalborg.
Spørgsmål, ansøgning og CV skal sendes som Word- eller PDF-fil mærket "ØST", hvis du
søger til område Fyn/Sjælland og mærket ”VEST”, hvis du søger til område Jylland
til job@bechmail.dk. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til
konsulent Claus Bech Nielsen 31 31 67 76.

	
  

